إدارة شبين الكوم التعليميت
المدرست الرسميت المتميزة والمتكاملت للغاث
المرحلت اإلعداديت
استمارة حالت المبنى ،واألمن والسالمت:
التوافر

المؤشر

موجود

نتائج الفحص

غيررررررررررررررررررر

موجود

 .1حانة انمبنى:

 تتوافر وسائل التخمص من القمامة بطريقة صحيحة ،وصحية.



 يتوافر عمى األقل خط تميفون.



 يوجم تبامل لوقت الفسحة في حالة وجوم أكثر من حمقة تعميمية في



يوجد د د ددم اموات جم د د د د القمامد د د ددة ويد د د ددتم
التخمص منها
وجوم خط تميفون
المؤسسة بها اكثر من حمقة
جميد د د د تجهيد د د دزات الفص د د ددول مناس د د ددبة

مبنى واحم.

لممرحمة العمرية

 تتحقق سالمة المبنى ،من حيث :الحوائط ،والساللم.





السمبي في مخارج الهروب ،وتأمين سالمة المبنى.

 يتالءم السور الممرسي من حيث :االرتفاع ،وسالمة البناء م
خصائص المتعممين بالمرحمة.

 توجم تجهيزات مناسبة لذوي االحتياجات الخاصة (اإلعاقة

المبنى جميم وتحت اشراف هيئة

االبنية التعميمية

 تحرص المؤسسة عمى أال تؤمي التعميالت عمى المبنى إلى التأثير

 توجم صيانة مورية مستمرة لممبنى الممرسي ،والنوافذ الزجاجية.

جمي مكونات المؤسسة جيمة

ال يوجددم تعددميالت تددؤثر عمددى سددالمة
المبنى



توجد ددم صد دديانة موريدددة مسدددتمرة لممبند ددى
الممرسى




الحركية)( .لممارس الممج -ضعاف البصر).

ارتفاع السور مناسب لممرحمة العمرية
يوجد د د د ددم تجهيد د د د د دزات خاصد د د د ددة بد د د د ددذو
االحتياجات الخاصة

 .2متطمبات األمن والسالمة:
تخمو الطرقدات مدن ا معوقدات تعيدق

 تخمو الطرقات مما يعوق حركة المشاة.



 تتوافر مطبات صناعية أمام أبواب المؤسسة.



يوجم مطبات صناعية

 تغطى المصارف والحفر القميمة وجمي األماكن ،التي قم تمثل



تغطد د ددى المص د د ددارف والحفد د ددر بجميد د د د

الحركة
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خطورة عمى المتعممين.
 تصمم الممرات بطريقة تمن تجم المياه بها.
 إذا استخممت النوافذ الزجاجية في الطرقات ،فإن ارتفاع الزجاج عن
األرضية ال يقل عن ارتفاع متر.
 يوجم عمم كاف من طفايات الحريق وتوض في أماكن ظاهرة،
يسهل الوصول إليها.

 توافر مصمر لممياه خاص بالمؤسسة لالستخمام في حاالت الحريق
(حنفيات حريق)

االماكن

 يصرح ألشخاص مختارين بالوصول إلى أماكن تخزين السوائل
القابمة لالشتعال.

يوجم عمم  63طفاية حريق
يوجم حنفيات حريق









ال يوجم توصيالت جهم عالى
يوجم سالل مهمالت
يوجددم امددين معمددل مسددئول عددن امدداكن

تخزين السوائل

يتم تجمي جمي الموجومين


 يتم اإلنذار من الحريق ألغراض التمريب ،باستخمام جهاز إنذار
الحريق ،وليس باستخمام جرس الممرسة.

ارتفاع النوافذ الزجاجية مناسب



 تم تحميم نقطة معينة خارج المبنى تمن تعرض المتعممين لمخطر،
بحيث تبعم عن المبنى بقمر كاف ،أو إعاقة أجهزة اإلطفاء.

المياه



موجومة في التصميم األصمي؛ عن أماكن تواجم المتعممين.
من موام غير قابمة لالشتعال.

الطرقات مصممة بطريقدة تمند تجمد



 فصل أماكن توصيالت كهربائية ذات جهم عال ،والتي لم تكن
 توجم سالل مهمالت وغيرها من صناميق تجمي المخمفات مصنوعة

نتائج الفحص

بالمؤسسة فى مكان أمن
يوجم جهاز خاص بالتمريب عمى



األخالء

 تتوافر المياه الصالحة لمشرب في موق الممرسة.



المؤسسة بها شبكة مياة شرب

 تتوافر شبكة صرف صحي سميمة بالموق .



المؤسسة متصمة بالصرف الصحى

 تتوافر شبكة كهرباء تعمل بكفاءة بالموق .



يوجم شبكة كهرباء تعمل بكفاءة

 يوجم بالمؤسسة عمم كاف من طفايات الحريق الصالحة لالستخمام.



يوجم بالمؤسسة خط حريق وعمم
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كاف من الطفايات
 .3انفصول وانمعامم وانمكتبة:

عمم مناسب من المناضم والكراسى
 يوجم عمم مناسب من المناضم والكراسي المناسبة لممرحمة العمرية.

 تتوافر منضمة وكرسي لممعمم ماخل الفصل.



منضمة وكرسي لممعمم ماخل الفصل

 تتوافر مواليب لحفظ وتخزين األموات والموام التعميمية المستخممة.



يتوفر مواليب ماخل الفصول

 تبعم المكتبة عن مصامر الضوضاء الخارجية أو الماخمية
(المعامل -الفناء).... -
 توجم إضاءة وتهوية كافية ومناسبة بالمكتبة.
 تتوافر بالمعمل ممرات بين صفوف المقاعم ،تسمح بحرية الحركة
والرؤية.
 يزوم المعمل بصنموق لإلسعافات األولية.
 تستخمم أساليب تهوية مناسبة طبيعية أو صناعية بالمعامل.
 تحتو المعامل عمى الموام الخام واالحتياجات الالزمة لممارسة
المتعممين لألنشطة.









تبعم الكتبة عن مصامر الضوضاء
توجم إضاءة وتهوية مناسبة بالمكتبة
يوجم ممرات بين صفوف المعامل
يوجم صنموق لإلسعافات األولية
يوجم أساليب تهوية صناعية  6مدراوح
و 6شفاط وطبيعية شبابيك
يوجم مدوام خدام واالحتياجدات الخاصدة

باالنشطة

