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ضاء من  عيب وأربعة أ در شرف التم وعضوية  ،ة طواري برئاسة املدير التنفيذي لجنشكل اللجنة التنفيذية ت .1

 .اإلداريةرؤساء الوحدات 

 .الجمعيةمنسوبي  عاأللوية لجمي ي اإلسعافاتف  دورات لتنفيذية الهالل األحمر جمع معاالتفاق   .2

والتدريب على خطط   ،الت الطوارئ اح في لدفاع املدني والهالل األحمر لتنفيذ دورات إخالء املبنىا   عاالتفاق م .3

  .الطوارئ اإلخالء عند 

 .ءديد نقاط اإلخالحاملبنى وتاالتفاق مع جهة متخصصة لتأهيل  .4

 المة. والساإلشراف على برامج تدريبية لألمن  .5

  .تحدث قد ةوإدارة أي أزم ،تعد اللجنة خططا للطوارئ واألزمات وحاالت اإلخالء .6

واإلسعافات األولية وحاالت إخالء املبني   تشرف على البرامج التدريبية التوعوية والتطبيقية الخاصة بالطوارئ  .7

  .الطوارئ عند 

  .ةأولياالت إسعافات وح ،وهمية ءلحاالت إخال ابرنامجا سنوي تنفذ .8

  .عامتعد مقترحات لتحسين األمن والسالمة بشكل  .9

  والسالمة.األمن تتابع وتنفذ التزام العاملين بإرشادات وتعليمات  .10

  تعد مؤشرات تقديرية لألخطار املحتملة وكيفية الوقاية منها .11

السالمة ومعدات اإلطفاء للتأكد من عملها  ةات أجهز ومعد معية باني الجم علىل للرقابة الدورية جدو  تعد .12

  .صالحيتهاأو 

  .إرشادية وغيرها توفير االحتياجات واملتطلبات الخاصة باألمن والسالمة مثل لوحات .13
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  .عنهاة تجمع آمنه وتخبر الجميع نقط تحدد .14

  .قامسب ددةحامل النقطة اآلمنة  في عخارج اإلخالء والتجمم إلىد العاملين ترش .15

 أولية اللتحاق بدورة إسعافاتا  عندين لع العامجمي تدريب علىتشرف  .16

هم ل تحدد نحال الطوارئ، وذلك بعد أ  في ءاء الوحدات اإلدارية باإلشراف على عمليات اإلخالرؤس  تكلف .17

  .صددا المنهم في هذ  املهام والواجبات املطلوبة

  .املبانيوتوزع على  يق ووسائل اإلطفاءر مكافحة الحشرف على شراء معدات وأدوات ت .18

 

 

 الجمعية.  إدارة مجلس بمحضرالسياسة  هذه اعتماد مت

                    ******************************************************* 
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