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من أجــل:ایھ. إي. أس. ة ــنھا سیاسإ

االستجابة ألي تركز الطوارئ الخارجیة.حاالتتعاون مع خدماتالإدارة حاالت الطوارئ في جمیع أنشطتھا و
حالة طوارئ على األولویات التالیة:

 راریة األعمالسمعة الشركة وضمان استموالمحافظة على الحیاة والبیئة وأصول الشركة.
 بما في ذلك التأمین والمسؤولیة تجاه الطرف الثالث.للقوانین المحلیة والدولیة ذات الصلةاالمتثال ضمان ،
 على االستجابة لحاالت الطوارئ تھا وقدرأس. ایھ. إي.المحافظة على الثقة الداخلیة والخارجیة بالتزام

الطبیعي في أقرب وقت ممكن.ع الوضإلى عملیات التعافي وإعادتھا والمساعدة في 

ة:ـــذه السیاســـر ھـــأث

 اإلجراءات التنظیم المناسب والمرافق واإلجراءات والموظفین المختصین لتمكین اتخاذ أس. ایھ. إي.تقدم
الفوریة التي یجب اتخاذھا إلدارة حاالت الطوارئ في عملیاتھا.

 األردنیةلمتطلبات القانونیة اإجراءات االستجابة في حاالت الطوارئ سوف تستوفي.
أي تحسینات تنفیذ للتحقق من فعالیتھا وشكل منتظم یتم إجراء اختبار منھجیة نظام االستجابة للطوارئ ب

. فوراً محددة 
ترتیبات المساعدات المتبادلة مع الحكومة والمنظمات الخارجیة.یتم االحتفاظ ب
 مع ھذه السیاسة.ینسجم بما إدارة االستجابة للطوارئ بالمقاولین ُیلزم

ة:ـــذه السیاســمن ھدف ـــالھ

 فعالة للمخاطر وعملیات التعافي.التقلیل من الخسائر من خالل تنفیذ عملیة إدارة
 ألنشطةلمخطط لھالغیر نقطاع االبعد عملیة استعادة العمل إدارة.
رئ في عملیاتھا.إدارة حاالت الطوابالتزام ایھ. إي. أس. بم ضمان ألصحاب المصلحة یتقد
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المقـــدمـة٠٫٢

یتم بذل كل جھد ممكن ھأنھ على الرغم من أنمحطة تولید كھرباء شرق عمان /األردن–تدرك ایھ. إي. اس.
سیاسة الصحة والسالمة وحمایة البیئة، إال أن الحوادث الخطیرة تقع.من خالل تنفیذالحوادثعدم وقوع لضمان 

الستجابة بسرعة وبفعالیة ألي رھن اأن الخطط واإلجراءات والموارد ضمان سؤولیة مویقع على عاتق الشركة 
لالستجابة دلیل إجراءات التأھبفقد تم صیاغة لھذه الغایة . وتحقیقاً تتبع ذلكخسائر ةلتقلیل من أیلذلك وطارئة حالة 

للحاالت الطارئة.

ایة من ھذه الوثیقة الغ٠٫٣

ذا یھدف ھحاالت الطوارئ. ولى األعلى في التسلسل الھرمي لمستندات االستجابة المستوفي ھذا المستند یقع 
محیط لـ ایھ. إي. تحدید القواعد األساسیة إلدارة قضایا االستجابة لحاالت الطوارئ داخل السور الالى الدلیل 
ج الیومي لحاالت ھذا اإلجراء نوع اإلنتاال یعالج .محطة تولید كھرباء شرق عمان/ش. م. خ.-األردن أس. 

ایھ. إي. أس. الجوانب غیر الروتینیة التي سوف یكون لھا أثر سلبي على سمعة وأعمال یعالج الطوارئ، ولكن 

عوامل النجاح الحاسمة٠٫٤

أتش/ أس. اومرجع: تقییم المخاطر (ات الطوارئ تستند إلى إجراءواقعیة لحاالت یتم تحدید سیناریوھات س
لمخاطر).اإجراء تقییم :٠١٦ایھ أف/أس. برو/

جراءات االستجابة في حاالت الطوارئ. إلشامل المنتظم واالختبار ال
 والتدریبات التمارین والمنتظم والفعالمن خالل التدریب اإلسناد لالستجابة لحاالت الطوارئ وق ِفرَ تعیین

العملیة.
 ئ. لتمكین فرق االستجابة للطوارلوجستیة توفیر اتصاالت موثوقة ونظم
 األردن والمقاولین والمشغلین اآلخرین-عمانفيمشاركة من إدارة الدفاع المدني الدعم والالحصول على

والحكومات المحلیة والوطنیة. 

التنفیذ٠٫٥

 االستجابة المخططة لكل من بیان تفاصیل والحقیقیة إجراءات الطوارئ جمیع سیناریوھات الطوارئ تصف
السیناریوھات. ھذه 

 وخطط استئناف الشركة بالنسبة لعملیات تعتبر خطیرة منھجیة لتحدید األصول واألنشطة التي وضع
لھذه األصول واألنشطة. األعمال 

 تسمح باالتصال وجمیع عملیات ایھ. إي. أس. تشمل طارئة ألنظمة االتصاالت وةعادیعمل نسخ احتیاطیة
الحقیقیة المتوقعة.الظروف في جمیع 
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 العملیة والتدریب تطال جمیع إدارات الشركة وتقدیم التدریب للموظفین وتحدید التحسینات للتمارین برنامج
التي یمكن إدخالھا على للنظام.

 توجیھات بشأن متطلبات الواالستجابة لحاالت الطوارئتنظیم برنامج تدریبي للمناصب الرئیسیة داخل
.التدریب والتوعیة للشركة ككل

اتــؤولیـالمس٠٫٦

محطـــةر الــمدی١٫٦

-األردن أس. یة المطلقة عن االستجابة ضمن نطاق السور المحیط بـ ایھ . إي.مسؤولالمحطةیتولى مدیر ال
أن: محطةعلى مدیر ال. ومحطة تولید كھرباء شرق عمان/ش. م. خ.

 وارئ.الستجابة في حاالت الطذات الصلة باوضع سیاسة سلیمة فیما یتعلق بجمیع المسائل یضمن
 حسنة.قدوة أن یكون

یتحمل محطةن مدیر الإفالمركزیة، تحكم غرفة التحكم في غرفة الاالتصال بھ بواسطة مھندس یتم عندما 
عملیات ن قائد إ، فمحطةلعملیة التعافي من الحادث. وفي حالة غیاب مدیر اللوجستي الدعم یة المسؤول

یة. مسؤولالحادث یتولى ال

م الحادثمقیِّ ٢٫٦

طلب منھ الذھاب الى أو أي من موظفي ایھ. إي. أس. الذي یُ محطةالأحد مھندسيالمقیِّم مكن أن یكون ی
الحادث الشخص المعین في وقت مقّیم سیكون أي نوع من وسائل االتصال (رادیو). مكان الحادث حامالً 

في مسرح الحادث الواقع یقوم على تقییم الحالة على أرضالحادث. عملیات قائد قـِبـَل من الحادث وقوع 
یطلب خدمات الدعم ذات الشأن أو والتحكم المركزیةالحادث في غرفة عملیات المعلومات إلى قائد ونقل 

حسب االقتضاء.محطةإغالق عملیات ال

اللیلیة)الوردیة النھاریة أو (قائد عملیات الحــادث ٣٫٦

. سیعین أحدھما أو نھاراً وردیة سواء أكانت لیالً مناوبین في أيغرفة التحكم ن من مھندسي اسیتواجد اثن
یقوم المھندس القائد لعلمیات الحادث بإبالغ مقّیم الحادث . نفسھ كقائد لعملیات الحادث في حالة وقوع حادث

من خالل االتصال بالرادیو أو أي وسیلة من وسائل االتصال للوصول الى مكان الحادث. 
بالوضع یم للحالة وإبالغ قائد عملیات الحادث في غرفة التحكم المركزیةسیقوم مقّیم الحادث بإجراء تقی

الراھن وأي إجراءات مطلوبة أو فرق اإلسناد الداعمة. 
الذین سوف األشخاص عرض في مكان بارز أسماء یداخل غرفة التحكم للوح من الضروري أن یكون ھناك 

حالة من االرباك. صوللتفادي حیعملون ضمن أدوار االستجابة لحاالت الطوارئ

االسناد.وأفراد فریق عفین مسوالاالسعافات الطبیة األولیة/ يمقدمرجال اإلطفاء وسیعرض اللوح أسماء 
على أساس قائمة شھریة.وأي منصب عن الذي سیكون مسؤوالً كما سیشیر اللوح الى الشخص 
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ذار للفت االنتباه ویقوم باإلعالن عبر بإطالق صافرة االنفي حالة وقوع حادث یقوم قائد عملیات الحادث 
نھ یتوجب على أعلى حقیقة وقوع حادث ومحطةجمیع الموظفین في التنبیھ نظام مخاطبة الجمھور. وسیتم 

إلى أقرب یجوز أن یطلب من موظفي المكاتب والمقاولین اإلخالء تأھب وأن تكون في حالة السناد فرق اإل
تجمع. نقطة 

المركزیة التحكم غرفة جراء أي اتصاالت ھاتفیة على إعدم جمیع الموظفین درك یمن األھمیة بمكان أن 
قیام قائد من إمكانیةعلى الخطوط الھاتفیة مما یقلل ث ضغطاً دحیث من شأن ذلك أن یحفي ھذه المرحلة 

عملیات الحادث بواجبھ بكفاءة.

على بناءً اإلسعافات األولیة مقدمي ین/نیة عن تنبیھ رجال اإلطفاء المعیالمسؤولیتحمل قائد عملیات الحادث
طلب مقّیم الحادث ولتوجیھ موظفي االسناد لتقدیم المساعدة من خالل االتصال بالرادیو إلعالن إخالء 

بنظام مخاطبة الجمھور.الموظفین غیر األساسیین عن طریق استخدام نظام اإلنذار للفت االنتباه مدعوماً 
. وفي حالة لتنبیھ القرویینمحطةمسؤوالً عن إبالغ نائب مدیر ال، ا لزم األمرإذسیكون قائد عملیات الحادث، 

كما سیكون ، ٠٧٧٢١٢٣٣٨٠عدم التمكن من ذلك، فسوف یقوم باالتصال بالمختار على الھاتف رقم
الصحة البیئیة والسالمة على)٤(تولید الطاقة الكھربائیة المستقلة محطةاالتصال بمدیر عنأیضاً مسؤوالً 

.)٠٧٩٠٢١٥٤٦٩الوردیة على الھاتف رقم : (أو المسؤول عن + ٩٦٢-٧٩٧٨٩٧٠٢٠الھاتف رقم: 

قّیم الحادث أن على تأكید الحادث، بناءً عملیات سیكون من مسؤولیة قائد فالحادث تصاعد حدة في حالة 
لحالة عن امحطةاالتصال بالرادیو أو الھاتف وإبالغ مدیر القیطلب المزید من المساعدة إما عن طری

الراھنة.

انتھاء اً عن اصدار صافرة االنذار معلنمسؤوالً بمجرد السیطرة على الوضع فسیكون قائد عملیات الحادث 
. حالة الطوارئ یتبعھ اإلعالن عن طریق نظام مخاطبة الجمھور للتأكید على أن الوضع أصبح آمناً 

مدیر اإلدارة٤٫٦

من سیق بین مھام المكتب أثناء حاالت طوارئ، ونقل الموظفین سواءً التنلیة مسؤویتحمل المدیر اإلداري 
عمان.مدینة الخارج أو داخل 

أمین السجل٥٫٦

كرس نفسھ للحفاظ على سجل غرفة التحكم في یالذي والمھندس الثاني في غرفة التحكم كأمین سجل ن عیَّ ی
المحددة، وفي حالة وقوع حادث طوارئوقائع االستجابة للالسجل في بالطوارئ. ینبغي االحتفاظ حاالت 
تلخیص القرارات الرئیسیة یجب كافة أعضاء الفریق.من یكون مرئیاً فسیتم وضع لوح ورقي قالب خطیر، 

مستقل أو مخطط.لوح أو األحداث المؤكدة والمعلومات على 

اذ القرار بنفسھ بناءً نھ یجوز لھ/ لھا اتخإإذا كان أحد المھندسین في غرفة التحكم في الوردیة فمالحظة: 
بالقوى البشریة. التجھیز انخفاض مستوى على 
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النفوس) تعدادجالء (عملیة اإلومنظم٦٫٦

سیقوم قائد عملیات الحالة من منظمي اإلخالء المدربین.متاح في كل وردیة عمل سیكون ھناك عدد كافٍ 
یكون منظم ار بواسطة صافرة اإلخالء خالل اإلنذومنمنظمي عملیة اإلجالء الى نقطة التجمع. ین یتعب

. وتقدیم تقریر الى أقرب نقطة تجمعمحطةاإلخالء المباشر للتوجیھ الناس إلى عن عملیة اإلخالء مسؤوالً 
طلب من أمین اإلخالء بإجراء تعداد لألنفس وإبالغ أمین السجل في غرفة التحكم المركزیة. یُ ویقوم منظم

ن أمین السجل یتحمل إالحضور بالیوم، وفي حالة فقدان عدد من األفراد، فالسجل تدقیق التعداد مع قائمة 
یة االتصال بالرادیو بمنظمي اإلخالء. مسؤول

یضمن كل موظف من موظفي ایھ. إي. أس. تسجیل الدخول الى الموقع باستعمال البصمة من الضروري أن 
تسجیل الدخول عند بوابة األمن.فسیكون وار لمقاولین والزأو تسجیل الدخول إلى موقع السجل، أما بالنسبة ل

أن یألف اتجاه الریح عن طریق مراقبة تیار الھواء في الموقع وأن یقع على عتاق موظف ایھ. إي. أس. 
ط التجمع. ایدرك المكان المعین لھ في نق

ون:الطبیعفون المسیة /األولاتاإلسعافومقدم٧٫٦

في العیادة تقدیم االسعافات األولیة، أما في الصباح وردیة في جد تتولى الممرضة/ الممرض المعتمد المتوا
قائد م. یقوطبیونعفونن على تقدیم االسعافات األولیة/ مسوالوردیات األخرى فسیكون ھناك أشخاص مدرب

باالشتراك مع الطبیینفینعملیات الحادث خالل حاالت الطوارئ بتوجیھ مقدمي االسعافات األولیة/ المسع
مع حامل النقالة ونشر سیارات الطوارئ... الخ. االسناد للمساعدة استدعاء فرق الحادث بمقیم 

اءــال اإلطفــرج٨٫٦

أن یضطلع سیتواجدون في كل وردیة. یفترض كرجال إطفاء وایھ. إي. أس. جمیع العاملین في سیتم تدریب 
ھ تتم أنالتأكد من إلى مكان الحریق والى حین وصولھأثناء حالة طوارئ بدور قائد الفریق المجیب األول

في التنفیذ الفعال ألنشطة الطوارئ.نقاذ المناسبة واإلالحرائق خماد إاستعمال تقنیات أعمال 

الذي مع قائد عملیات الحادث ق یتنسالتقییم الوضع والى مكان الحریق بھعند وصولیقوم مقیم الحادث 
. األردن–دفاع المدني، عمانإدارة الفي متمثالً طلب مساعدة طرف ثالث یس

فـوظــالم٩٫٦

في نظام االستجابة الفعالة لحاالت الطوارئ. اً أساسیاً عنصرالموظفین الفردي وسلوك الموظف وعي یعتبر 
ھذا كما ھو منصوص علیھا في علیھ المطبقة كل موظف مسؤوالً عن التقید بالقواعد واألنظمة كما یعتبر 

ان لدیھ أیھ شكوك. كما یتحمل الموظف كاملإذا كرئیس فریقھ لمشورة من لتماس االسعي الوالدلیل
بجمیع اإلجراءات والممارسات ذات الصلة بوظیفتھ.التام عن االلماملیةمسؤوال

عن طریقأو٢٠٢و٢٠١الھاتف باالتصال بالرقم :یق التي تقع عن طرإلبالغ عن حاالت الطوارئ یتم ا
و. ھذه الطرق من االتصاالت تصل الشخص المتصل بغرفة التحكم المركزیة أینمااو الرادیالندء اآللي نظام 
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من األھمیة بمكان كان المتصل، ثم یقوم مھندس غرفة التحكم بإصدار صافرة االنذار لتنبیھ فریق االستجابة. 
.طوارئالاإلجراءات الفوریة في مواجھة حاالت وعلى علم بجمیع الموظفین على علم بھذایكون أن 

ف ثالثطرالمعلومات إلى 

أیة معلومات كاذبة إلى أي طرف عدم اطالق ضمان ووھ:الفردیةوظف مالجانب من مسؤولیات ھنا برز ی
كبار الموظفین. بواسطة إلطالق لأنھا مناسبة والمعلومات أن یتم التحقق من صحة خارجي. من الضروري 

لى أي استفسارات تتعلق بحاالت الطوارئ أو باالمتناع عن الرد عجمیع العاملینیؤمر لھذا الغرض 
ین.أو موظفي االستجابة لحاالت الطوارئ المعروفغیر خطوط الھاتف الخاصة بھم الحوادث من أي طرف 

من یفوضھ. أو محطةالدیر عن طریق مأي بیان إلى طرف ثالث إال ال یجوز اصدار 

الھاتفعامل مساعد إداري/١٠٫٦

سیكون عامل الھاتف تحت ضغط شدید من االستجابة لحاالت الطوارئ. تنظیم جداً في ھاماً یعتبر ھذا دوراً 
أثناء تأدیة ي جمیع األوقات جب على عامل الھاتف فیحجم. الخالل حادث كبیر اإلعالم لاألقارب ووسائ

ة.غرفة التحكم المركزیالى واجباتھ ترحیل االتصال

البند االطالع على ، یرجى على االستفساراتبالردود الھاتفیة المزید من المعلومات فیما یتعلقللحصول على 
المركزیة.تحكم غرفة المن من ھذه الوثیقة لتمكین رد سریع ١٣٫٦

الحادث/عملیات ، أو في حالة غیابھ، قائد في جمیع األوقاتمحطةیة مدیر المسؤولإنھا : مالحظة ھامة
الطرف الثالث. من غیر المصرح بھ ألي إلى معلومات ، اشعار عمالئنا أو الكشف عن مھندس غرفة التحكم

غیرھم من موظف الكشف عن معلومات الى العامة أو وسائل االعالم (أي مراسلي الصحف) أو االقارب أو 
.التصالمن وسائل امعلومات بأي طریقة الذین یطلبون األشخاص 

، محطة تولید كھرباء شرق عمان/ش. م. خ.-األردن لشركة ایھ. ي. أس. اإلدارة العلیا تجدر اإلشارة إلى أن
محطة تولید كھرباء شرق /ش. م. خ.-األردن ایھ. إي. أس. في حادث رئیسي تدرك أنھ في حالة وقوع 

ن إ. فطویل األجلعاطفي علیھم التي یمكن أن یكون لھا تأثیر ةالصدممن حاالت ھا وسیواجھ موظف،عمان
/ الموظفین.لموظفلذلك ااالستشارة للحصول على تیبات مثل ھذه الحاالت فقد اتخذت الترتحصل

وردیة ساعات النھار)فریق االستجابة األولیة (١١٫٦

الطوارئ. ولذلك یكون الت في موقع مكلف بإدارة جمیع أنشطة االستجابة لحاارئ لطولفریق االستجابة یعتبر 
ربما التي عملھ ومنطقةل ضمن االتصاجھاتكل عضو في الفریق على درایة بكافة اإلجراءات والترتیبات و

طوارئ.التكون ذات صلة في حالة 

وردیة. المركزیة لكل تحكم في غرفة الأبیضنشر أسماء أعضاء فریق االستجابة األولیة على لوحیتم 
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وھذا على درجة من أثناء حاالت طوارئ بسجل ألعمالھم الخاصة.وأمین السجل الحادث یحتفظ قائد عملیات 
من طرف ثالث، لذا یمكن إنشاء سجل دقیق بااللتزامات. كما یعتبر وجود یة عندما تتصل المساعدةاألھم

یمكن تحلیل اإلجراءات الستخالص المعلومات حیث أیضاً اً ألحداث مھمیحتوي على تفاصیل اسجل 
إذا لزم األمر.واألنظمة ومعرفة الحاجة الى تطویرھا 

نھایة األسبوع)لة اللیلیة وعطردیات الوفریق االستجابة األولیة (١٢٫٦

تاح لفریق یھایة األسبوع وسوف ة ناللیل وعطلساعات مأھولة إلى الحد أدنى خالل محطةالمسلم بھ أن المن 
القدرة على االستجابة لحاالت الطوارئ.على لیلیة التدریب الكامل الوردیة ال

الى حادث حدة النھایة األسبوع وتصاعد طلة عاللیل أو في ساعات ومع ذلك، في حالة وقوع حادث خالل 
محطة /ش. م. خ.-األردن شركة ایھ. إي. أس. من داخلمن الدعم اً زیدمنھ یستلزم إ، فمتعددرئیسي/حادث 

.تولید كھرباء شرق عمان

فریق الدعم األساسي١٣٫٦

ساعة٢٤ر الوردیة لمدة تستممن فرق الصیانة، وفي وردیات ساعات النھار الدعم جمیع فرقسیتم اختیار 
مركز التحكم المركزي.طوارئ في الزل في حالة االمنفي إذا لزم األمر. سوف یتم نشر أرقام االتصال بھم 

تفاصیل االتصال الشخصیة كمالستالالشخص المطلوب بقائمةفیما یلي 

المخازنالمالیة/االداریة/فرقالقادة فریق الصیانة
رقم الھاتفاالسمرقم الھاتفاالسمرقم الھاتفاالسم

المعلومات الخاصة بكیفیة االتصال بالمقاولین المحلیین أن االسناد التأكد من فریق على جمیع أعضاء 
دیمھم تقیمكننالذیووشركات الخدمات المحلیة ستكون متاحة بسھولة في جمیع األوقات ضمن نطاق مجاالتھم 

ھؤالء لالمساعدة في االستجابة لحاالت الطوارئ، والمعلومات عن القوى العاملة والمعدات التي یمكن 
على سبیل المثال ال الحصر:–على ما یليھذه المعداتربما تشمل .توفیرھاالمتعاقدین

رافعات ال
معدات القطع
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 فیھا)اإلعالم غیر المرغوب ل(في حالة اھتمام وسائاألمن اإلضافي
ة (في حالة وقوع حادث طویل األجل)للمخیمأسرِّ
(إصابات متعددة إلى المستشفى) النقل

العطل الرسمیة ...الخ.نھایة األسبوع ووعطلةخارج ساعات العمل العادیةاألوقات على أیضاً ھذا وینطبق 

المخاطر المحـــددة: 

تحدیث نظام الصافرات:ر الى التي تشیمحطةالصافرات المعمول بھا بالما یلي عددفی

الصافراتنظام تسلسل
الموضوعوعددال

نوع المخاطر
/ب/جالحرائق أ- مثال: 

تسرب المواد الكیمیائیة-
إلخ..تسرب غاز-

السیطرةنوع 
مأخذ اطفاء الحرائق/التدریب/طفایة حریق/

معدات الوقایة معدات الوقایة الشخصیة/
إلخ..ل العزوحدة /الخاصةالشخصیة

١- الصافراتنظام ١
غرفة التحكم ، مفتاح الكھرباء للمبنى (القاطع)، 

الغرف
٢- الصافرات نظام ٢

نظام زیت الوقود 
٣- الصافرات نظام ٣

مبنى مولد كھرباء توربیني 
٤–نظام الصافرات ٤

نظام التوربینات البخاریة 
٥–نظام الصافرات ٥

الھواءتبریدراوح مكثفم
ضاغط الھواء معالجة األحداث لمنطقة 

٦–نظام الصافرات ٦
المحوالت الرئیسیة المساعدة 

٧–نظام الصافرات ٧
مبنى المجمع والشؤون االداریة 

٨–نظام الصافرات ٨
، و بي أف بي ةمرجل بخار الستعادة الحرار

BFPوالجرعات میائیة وتقطیر المواد الكی
الكیمیائیة ونظام أخذ العینات 

٩- نظام الصافرات ٩
دبلیو دبلیو تي بي –دبلیو تي بي 

Cep Tkوبركة البخار
١٠–نظام الصافرات ١٠

العامةاالذاعةخدماتحزمة
١١
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١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

معدات الطوارئ

، نظام ائقإنذار الحرجھاز تنفس مستقل (غرفة التحكم المركزیة والمختبر)، نظام معدات مختلفة مثلسوف تستعمل 
حریق، طفایات المخاطبة الجمھور، نظام االتصال بالرادیو (غرفة التحكم المركزیة)، نظام الكشف عن الغاز، 

سیتم غرفة التحكم المركزیة) في التعامل مع الحاالت الطارئة.يمعدات تنظیف العیون واإلنقاذ (معالجة المیاه ف
ائق.إلجراءات الوقایة من الحروفقاً صیانتھا والتفتیش على المعدات 

تسرب الغاز الطبیعي٠٫٧

أرقام الطوارئ
٢٠٢و ٢٠١غرفة التحكم المركزیة

٩١١نيالدفاع المد
٠٦-٤٧٧٥١١١مستشفى البشیر

٠٦-٤٧٨٥٥٥٥حمایدةمستشفى ال
٩١١شرطة عمان
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یتلقى مھندس الغرفة 
المركزیة تنبیھا حول

حدوث تسرب

قائد عملیات الحادث 
یتصل بفریق االستجابة

Team to the scene

تمت السیطرة على 
ق التسرب بواسطة فری

االستجابة

یسجل أمین السجل 
ي جمیع التفاصیل ف

سجل غرفة الطوارئ

فریق االستجابة 
یطلب المساعدة

التسرب تحت 
السیطرة

تقریر عن سالمة 
الموقع

تقریر عن سالمة 
لموقعا

ب التحقیق في األسبا
لمنع حدوثھا ثانیة

یقدم تقریرا

قائد عملیات الحادث یطلب 
مساعدة مدیریة الدفاع 

٩١١المدني على الرقم  
ووضع سیارة اسعاف 

احتیاطیاً 
نعم

كال

بتمت السیطرة على التسرةاصبحت المنطقة آمن

مراجعة اإلدارةیقدم تقریرا

نعم
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استجابة لنشوب الحرائق٠٫٦

أرقــم الطوارئ 
٢٠٢و ٢٠١غرفة التحكم المركزیة

٩١١الدفاع المدني
٠٦-٤٧٧٥١١١مستشفى البشیر

٠٦-٤٧٨٥٥٥٥حمایدةمستشفى ال
٩١١طة عمانشر

فة یتلقى مھندس الغر
ن المركزیة تنبیھا ع
نشوب حریق

An alert
regarding a fire
قائد عملیات الحادث

یتصل بفریق 
االستجابة

تم اخماد الحریق 
جابةاالستبواسطة فریق 

یسجل أمین السجل 
ي جمیع التفاصیل ف

سجل غرفة الطوارئ

فریق االستجابة 
یطلب المساعدة

الحریق تحت السیطرة

تقریر عن سالمة 
الموقع

تقریر عن سالمة 
الموقع

ب التحقیق في األسبا
لمنع حدوثھا ثانیة

یقدم تقریرا

قائد عملیات الحادث یطلب 
مساعدة باالتصال على 

ویضع سیارة ٩١١رقم ال
اسعاف احتیاطاً 

نعم

كال

الحریق تحت السیطرةأصبحت المنطقة آمنة

مراجعة اإلدارةیقدم تقریرا

نعم
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االستجابة الطبیة٧٫٠

أرقــم الطوارئ 
٢٠٢و ٢٠١غرفة التحكم المركزیة

٩١١الدفاع المدني
٠٦-٤٧٧٥١١١مستشفى البشیر

٠٦-٤٧٨٥٥٥٥حمایدةمستشفى ال
٩١١شرطة عمان

دا غرفة التحكم عن فقیبلغ مھندس
شخص أو حادث

ق یبدأ قائد عملیات الحادث یتصل بفری
أو االستجابة للبدء في البحث عن الشخص

الحضور الى الشخص المصاب وادخال 
التفاصیل في السجل

تم تحدید موقع الشخص
ة وال یوجد اصابات خطیر

أو مرض

تم تحدید مكان الشخص المصاب 
ع ث بالموقوأبلغ قائد عملیات الحاد

وحالة الشخص

مدیرو االسعافات األولیة 
یطلبون من فریق الدعم نقالة 

وسیارة اسعاف

مھندس غرفة التحكم المركزي/ قائد 
عملیات الحادث یبلغ مستشفى البشیر 

ان مریضا على وشك الوصول 

آمنةذكر أنھا 

تغادر سیارة االسعاف الى 
المستشفى. حالة الشخص 

.نةآمالمصاب تعتبر 

تسلیم تقریرتسلیم تقریر

آمنةذكر أنھا 

مراجعة اإلدارة
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التھدید اإلرھابي٠٫٨

أرقــم الطوارئ 
٢٠٢و ٢٠١فة التحكم المركزیةغر

٩١١شرطة عمان
المتفجراتمفعولإبطالبوحدةاالتصالیمكن

عمانبشرطةھاتفیاباالتصال
٩١١

یات یبلغ مھندس غرفة التحكم/ قائد عمل
الحادث عن وجود نشاط مشبوه أو جھاز 

غریب في الموقع

یطلب مھندس غرفة التحكم المركزیة/ قائد عملیات الحادث 
من الناس إخالء الموقع. نقطة التجمع ستكون بالقرب من 

وابة الرئیسیة فقط (واذا كان التھدید قریبا من البوابة الب
الرئیسیة، على قائد عملیات الحادث أن یقرر مكان التجمع)

یقوم قائد عملیات الحادث 
باالتصال بفرقة التخلص من 
القنابل على األرقام المذكورة 

أعاله

الى حین آمنةجعل المنطقة 
وصول فرقة المتفجرات

آمنةذكر أنھا 

رلیم تقریتس
مراجعة إدارة األمن

ن أي تقوم فرقة المتفجرات بالبحث ع
جھاز وستعطي إشارات واضحة 

لقائد عملیات الحادث

وصول فرقة المتفجرات
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:االنسكابات الكیمیائیة٠٫٩

أرقــم الطوارئ 
٢٠٢و ٢٠١غرفة التحكم المركزیة

٩١١الدفاع المدني
٠٦-٥٦٦٥١٣١مستشفى البشیر

٠٦-٤٧٨٥٥٥٥ةیدامستشفى الحم
٩١١شرطة عمان

تشكل أنھا محطة تولید كھرباء شرق عمان/ش. م. خ.-األردن أس. في ایھ. إي.ال تعتبر تسربات المواد الكیمیائیة 
لومات المصورة على لتوجیھات المعوفقاً تخزینھا جمیعاً وبسبب العزل الجید لجمیع المواد الكیمیائیةكبیراً تھدیداً 
).MSDSبیانات سالمة المواد (وثائق 

عملیة االستعادة .الكیمیائیةالمواد مخاطر تحكم في المن للمزید اً بارزاً جانبأحدث التصامیم الھندسیة شكل ت
ھو والى مستوى منخفض مقبول عملیاً االنسكابات العرضیة للمواد الكیمیائیةمن الحد من مخاطر تمیكانیكیة مكنال

مع أنظمة إدارة المخاطر الدولیة.ما یتفق 

ھي حاالت محطة تولید كھرباء شرق عمان/ش. م. خ.-األردن ایھ. إي. أس. االنسكابات في على األرجح إن 
ن ھذا اإلجراء إعن طریق الرافعة الشوكیة، لذا فالكیمیائیةحداث ثقب في برمیل من المواد إثانویة مثل انسكاب 

في ھذا االحتمال.محطةور األكثر خطورة من ھذه المواد الكیمیائیة في الاألمسوف یعالج

:حمض الھیدروكلوریك١٫٩
قم بتحیید السائل بواسطة الجیر ومن ثم .السائل ما أمكنعادة واستفم باحتواء ارتداء معدات الوقایة الشخصیة. بقم

نفایات كیمیائیة.الفي حاویة جففه بالرمل وضعه

لرذاذ.بالغلیان واحیث سیكون التفاعل لتمییع لتحت أي ظرف من الظروف إلى حمض تقم بإضافة الماء ال: تحذیر

:٥٦٠١أس. اوكورترول٢٫٩
لكتیبات بیانات سالمة المواد. قم بإزالة أي مصدر لالشتعال. ربما معدات الوقایة الشخصیة وفقاً یوصى بارتداء 

للجھاز التنفسي طفیفا للعیون. ربما یسبب الضباب/الھباء الجوي تھیجاً تھیجاً للجلد. ربما یسبب طفیفاً یسبب تھیجاً 
حاویة آمنة للتخلص منھا.إلى قم بتحییدھا عن طریق تخفیفھا بالماء. وبعد التحیید قم بنقلھا العلوي.
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:ھیدروكسید الصودیوم٣٫٩
مض الھیدروكلوریك المخفف. انقلھا في حاویة الرواسب من االنسكابات بالماء وتحییدھا بحتخفیف تھیج شدید؛ یمكن 

للتخلص منها.مناسبة
كلس:تمانعة الالمواد ٤,٩

وأ)یتالفیرمیكوالمادة (امتصاصھا في یجب أن یتم الى تجھیزات التصریف.المواد مانعة التكلسیجب منع دخول 
ص منھا في حاویات مغلقة للنفایات األرض وتوضع في الحاویات. قم بجمع واصالح أو التخلفي الرمال الجافة أو 

المرخص لھا. یجب تسمیة الحاویات التي تحتوي على االنسكاب التي تم جمعھ بشكل صحیح مع بیان المحتویات 
الصحیح ورموز الخطر.

(Steamate NA1324)١٣٢٤ستیمیت أن ایه مادة ٥٫٩
. قم بتھویة المنطقة. استخدم معدات وقائیة أوقف التسرب أو االنسكاب إذا یمكنك القیام بذلك دون التعرض للخطر

بمادة ماصة. ضعھا في حاویة النفایات. قم بغسل المنطقة بالماء. ستكون ھامحددة بعنایة. قم باحتوائھا وامتصاص
أكالةویمكن امتصاصھا عن طریق الجلد وھي أكالة المنطقة الرطبة زلقة. قم برش الرمال/الحصى. وھي مادة 

للجھاز التنفسي العلوي.بخرة والغازات والضباب و/أو الھباء الجوي تھیجاً للعیون. تسبب األ

(OptiSperse HP5455)٥٤٥٥مادة اوبتیسبیرس اتش بي٦٫٩
قم بتھویة المنطقة. استخدم المعدات الواقیة المحددة. اعمل على احتوائھا وامتصاصھا بواسطة مادة ماصة. ضعھا 

الماء. قد تكون منطقة الرطبة زلقة. قم بنثر الرمال/ حصى. یمكن ارسال المیاه في حاویة النفایات. نظف المنطقة ب
ألي اتفاق محلي مع محطة معالجة میاه الصرف الملوثة بھذا المنتج الى محطة معالجة میاه الصرف الصحي وفقاً 

الصحي المرخصة أو تصریفھا بموجب تصریح. 
في في العیون. ربما یسبب الضباب/الھباء الجوي تھیجاً معتدالً جاً قد تسبب تھیوفي الجلد. طفیفاً سبب تھیجاً تقد 

الجھاز التنفسي العلوي.

كمثبط للتآكل:(Corrshield NT 4209)٤٢٠٩كورشیلد أن تي٧٫٩
في الجھاز ربما یسبب الضباب/الھباء الجوي تھیجاً وفي العیون. اً شدیدفي الجلد. وتھیجاً معتدالً یسبب تھیجاً ربما

لتنفسي العلوي.ا
تھویة المنطقة. استخدم المعدات الواقیة المحددة. قم باحتواء وامتصاصھا بواسطة مادة ماصة. ضعھا في حاویة قم ب

النفایات. قم بنضح المیاه في المنطقة. ربما تكون المنطقة الرطبة زلقة. قم بنثر الرمال/الحصى.
التفاقیات محلیة أو محطات معالجة میاه الصرف الصحي وفقاً یجوز ارسال المیاه الملوثة بھذا المنتج الى محطة 

معالجة مرخصة أو تصریفھا بموجب تصریح.
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كمبید حیوي:(Spectrus NX1164)١١٦٤سبیكتروس أن اكس ٨٫٩
للبلدیات وفتحات مجاري المیاه. اعمل ةعن خطوط المجاري التابعقم بإبعاد االنسكابات والمخلفات المنظفة بعیداً 

یت ثم امتصاص االنسكاب بواسطة مخدات االنسكاب أو قم بإدخال مواد صلبة خاملة مثل الطین أو الفیرمیكوالعلى 
%٥قم بنقل المواد الملوثة إلى حاویات مناسبة للتخلص منھا. قم بتثبیط منطقة االنسكاب بمحلول معد یحتوي على 

ضع المحلول على منطقة االنسكاب بنسبة حجم ھیبوكلوریت الصودیوم في الماء.%٥من بیكربونات الصودیوم و 
دقیقة. ثم ٣٠ضعاف من المحلول لكل حجم من االنسكاب لتثبیط أي فعالیة للرواسب المتبقیة. اتركھا لمدة أةعشر

لإلجراءات وفقاً ذلك اشطف منطقة االنسكاب بكمیات وفیرة من المیاه إلى مجاري المواد الكیمیائیة (إذا كان 
لوائح المحلیة). ال تقم بإضافة محلول التثبیط على سطل النفایات لتثبیط المادة الممتصة.والتراخیص وال

ألي اتفاقیات محلیة أو قد یتم إرسال المیاه الملوثة بھذا المنتج الى محطة معالجة مجاري الصرف الصحي وفقاً 
محطات معالجة میاه الصرف الصحي المرخصة أو تصریفھا بموجب تصریح. 

للعیون. یسبب الضباب/ الھباء أكالة تسبب الحساسیة في الجلد مع تأخر ظھور األعراض. وللجلد. أكالة ھي مادة
الجوي ھیجان الجزء العلوي من الجھاز التنفسي.

الكوارث الطبیعیة (الزالزل):٠٫١١

.إلى منطقة مفتوحةاإلخالء ١٫١١
.المصاعداستخدامیمنع٢٫١١
.بھدوء وأن ال یشعر الناس بالذعریجب أن یتم اإلخالء ٣٫١١

:الرد على االستفسارات ھاتفیاً ٠٫١٢
و التالي حعلى النن السجل االجابة على االستفسارات ذات الصلة بالحادث یعلى قائد عملیات الحادث/ أم

ویعتمد ذلك على الحالة الراھنة.

 فھل لك أن ع مثل ھذا الحادثنا بوقوإبالغإذا تم عملیاتنا، ومع ذلك،ضمن الحادث عن ال نعرف
تعطیني اسمك ورقم ھاتفك حیث یمكننا إعادة االتصال بكم. 

 ًقد وقع لكن لم تؤكد التفاصیل بعد. ھل لك ان تعطیني اسمك ورقم ھاتفك ثانویاً نعلم أن حادثا
دة االتصال بكم عند توفر معلومات أكثر لدینا.ولمعا

حاالت لستجابة لالعالیاً تدریباً لك، لدینا فریق مدربلدینا تقاریر تفید بوقوع الحادثة. ومع ذ
ھل لك أن تعطیني اسمك ورقم ھاتفك لمعاودة بتقییم الحالة. اآلن وھم یقومونطوارئ في الموقعال

لدینا. مؤكدة معلوماتاالتصال بكم عند توفر 
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:اختبار نظام مكافحة الحرائق وخطة الصیانة الوقائیة٠٫١٣

المرجععدد المراتیةمسؤولالشاطالنالبند
NFPA 25

معاینة التآكل والدھان .١مرشات
.واألضرار المادیة

.لف منھاااستبدال الت.٢

١٫١، ٢-٢سنویاً الصیانة

نمط تصریف الفوھات .١
.واالتجاه

نظام الفحص االوتوماتیكي .٢
.والیدوي

.تسجیل وقت االستجابة.٣

فریق االستجابة لحاالت 
–الطوارئ 

تالعملیا
سنویاً 

١٫٣، ٣-٧

٤٫٣-٧

٣٫١، ٤-٧
المادیةاألضرارعنالتفتیشأجھزة االنذار

.والمعایرة
I&E ً٣٫٣-٢سنویا

اختبار أجھزة انذار تدفق .١
.المیاه

.اشارات مفاتیح الضغط.٢

I&E وفریق االستجابة
لحاالت الطوارئ 

والعملیات

٣٫٣-٢ربع سنوي

أو مرات سنویا I&E٥المعایرة.١مقاییس
عند اللزوم

٢٫٨. ٢-٩

٤٫٢-٤سنویاً الصیانةالمعاینة والتنظیفالمصافي والفالتر
٤٫٤-٤سنویاً الصیانةتشحیم/ تزییتمراقبة الفوھات

فریق االستجابة لحاالت فحص
الطوارئ والعملیات

٣٫٢-٤شھریاً 

خراطیم مكافحة 
ئقاالحر

فریق االستجابة لحاالت فحص
الطوارئ والعملیات

٢٫٧، ٢-٤شھریاً 
1962أن أف بي ایھ

فریق االستجابة لحاالت فحصحنفیات
الطوارئ والعملیات

٣٫٢-٤سنویاً 

٤٫٣٫١-٤سنویاً الصیانةتشحیم /تزییت
مضخات میاه 

مكافحة الحرائق
٣٠قطع المیاه تلقائیا للفحص لمدة 

دقیقة
٣٫٢٫٢-٥اسبوعیاً العملیات

٣٫٢٫٢-٥ةالصیانالصیانة الوقائیة
سنویاً الصیانةفحص األداء

.عینة رغوة.١نظام الرغوة
.فحص تركیز الرغوة.٢
.فحص النظام.٣
اختبار التشغیل الیدوي .٤

.لألجھزة

فریق االستجابة لحاالت 
الطوارئ والعملیات

سنویاً 
سنویاً 
ويربع سن
سنویاً 

٢٫١٢-٨
٣٫٦-٨
٣٫٣-٨
٣٫٥-٨



٢٫١–صدارإلا

٢٠١٠كانون الثاني ١٥التاریخ ٠٠٢او أس أتش/بي ال أن/–وثیقة رقم 

راقبةالنسخ الورقیة لھذه الوثیقة غیر م من٢٢صفحة 
٢٣

تجابة لحاالت الطوارئسخطة اال–ایھ.إي.أس. األردن ش.م.خ. 
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صمامات الفیضان
فریق االستجابة لحاالت فحص تدفق كامل

الطوارئ والعملیات
على أن ال سنویاً 

سنوات٣تتجاوز 
٤٫٣٫٢٫٢-٩

٤٫٣٫٣٫٢-٩سنویاً الصیانةالصیانة الوقائیة
حجرات الرغوة 

في خزانات زیت 
الوقود

٢٥أن أف بي ایھسنویاً الصیانةالتنظیف

٣٫٥-٩سنویاً الصیانةشحیم البراغي الخارجیة والمقرنتالصمامات

٤٫٢-٩سنوات ٥كل الصیانةتفتیش داخليتفقد الصمامات

اجھزة الكشف عن 
أن أف بي ایھسنویاً I&Eالصیانة الوقائیةالحرارة والدخان

أسطوانات غاز 
ثاني أكسید 

الكربون لغرفة 
التحكم المركزیة

فریق االستجابة لحاالت ةوالمعاینالتحقق من الوزن
الطوارئ والعملیات

١٩٦٢أن أف بي ایھسنویاً 

النظامسجل
منالحمایة
الحریق

١٩٦٢أن أف بي ایھويربع سنالعملیاتتقرأ حسب المعاییر

أجھزة تشغیل 
أن أف بي ایھسنویاً I&Eالصیانة الوقائیةاالنذار من الحریق

وخطة المتابعةالحرائق/ مراجعة نظام الطوارئ 

عدد المراتیةمسؤولالالنشاطالبند
شھریاً لجنة السالمةالمعاینة والمتابعةطفایات الحریق

خزائن معدات وخراطیم 
مكافحة الحرائق

شھریاً لجنة السالمةالمعاینة والمتابعة

دوش الطوارئ/ غسیل 
العیون

شھریاً لجنة السالمةالمعاینة 

شھریاً لجنة السالمةوالمتابعةالمعاینةإنارة الخروج
شھریاً فریق االستجابة للطوارئ المعاینة والمتابعةجھاز التنفس الذاتي

شھریاً فریق االستجابة للطوارئالمراجعة والتفتیش والمتابعةمحطةنظام االستدعاء في ال
شھریاً جابة للطوارئفریق االستالمراجعة والمتابعة ألي انذار حاليلوحات أجھزة انذار الحریق 

المخزون من طفایات الحریق 
أو عند اللزومشھریاً فریق االستجابة للطوارئقائمة التدقیق والصیانةوأجھزة التنفس الذاتي

شھریاً لجنة السالمةالتفتیشتفقد إنارة المخارج



٢٫١–صدارإلا

٢٠١٠كانون الثاني ١٥التاریخ ٠٠٢او أس أتش/بي ال أن/–وثیقة رقم 

راقبةالنسخ الورقیة لھذه الوثیقة غیر م من٢٣صفحة 
٢٣

تجابة لحاالت الطوارئسخطة اال–ایھ.إي.أس. األردن ش.م.خ. 

تغییراتسجل المراجعة/٠٫١٤

اعتمدت من قبلالتاریختتفاصیل التغییرامرجع رقمرقم المراجعةلتسلس

١
٠٫١OSH/PLN/002محطةمدیر ال٢٠٠٩حزیران ٣٠

٢
١٫١AESJ/ERP/001محطةمدیر ال٢٠٠٩ایلول ١٣

٣
٢٫١AESJ/ERP/002محطةمدیر ال٢٠١٠كانون الثاني ١٥


