ملحق رقم ()2
نموذج قراءة مخططات السالمة الهندسية ( ) CHECK LIST
البند
مخطط الموقع العام
دراسة لتحليل المخاطر المتوقعة
مخطط توضيح استخدام المرافق
مخطط توضيح المقاطع والمساقط المختلفة للمباني
مخطط واجهات المبنى
مخطط مخارج الطوارئ التأكد من توفر سلمي طوارئ كحد
أدني داخل المبنى المستقل على أن يكونا باتجاهين متعاكسين
مخطط مهبط الطائرات العمودية تقدم بصفة مستقلة
مخطط حركة مركبات الطوارئ واماكن وقوف الياتهم
مخطط مسارات االخالء ومناطق التجمع االمنة .
مخطط حركة المشاة والمركبات
مخطط انظمة التحكم في الدخان
ورق الرسومات ال يقل عن ()A2
مقياس الرسم بشكل الخط ()BAR
تحتوي ورقة الرسم على جدول ()LEGEND
دراسة بالمخطط العام للمشروع ( )MASTER PLANللتأكد
من سعة بوابات المشروع لدخول آليات ومعدات الدفاع المدني
دراسة مكونات ( )COMPONANTSالمبنى
دراسة مآخذ المياه ( SITE FIRE HYDRANTS
)NETWORK

مقبول

غير
مقبول

دراسة شبكة اإلطفاء بالغازات النظيفة
مخطط انظمة االنذار وادارة المبنى ( )SMBوانظمة التوجيه
واالرشاد
دراسة سبل الهروب بما فيها الممرات وسعة األبواب على ضوء
متطلبات الالئحة
دراسة قطاعات الحريق (إذا تجاوزت المساحة الحد المسموح
به لتشكل قطاع حريق مستقل)
دراسة نقاط االنتقال ()TRAVEL DISTANCE
دراسة المنحدرات ويجب أن تكون انسيابه بحسب الالئحة
(عشرة أمتار أفقية الرتفاع متر واحد)
التأكد من توفر نظام إنذار مربوط بلوحة تحكم ( Control
) Panel
دراسة أنواع أنظمة مرشات مياه الحريق التلقائية
دراسة توزيع مطفيات الحريق
دراسة نظام إطفاء الرش اآللي " AUTOMATIC FIRE
"SPRINKLERS
دراسة خريطة مقاومة الجدران للحريق
دراسة خريطة العالمات اإلرشادية لسبل الهروب
دراسة خريطة أنظمة التهوية الطبيعية والصناعية بالمبنى
دراسة خريطة تركيب مانعة الصواعق
دراسة خريطة خزانات مياه الحريق ( التأكد من كمية المياه
المطلوبة حسب الالئحة)
دراسة خريطة مضخات الحريق (التأكد من كفائية الضغط
المطلوبة للمضخة)
دراسة خريطة المولدات الكهربائية االحتياطية
دراسة خريطة اإلضاءة االحتياطية وتوزيعها بالشكل المطلوب

تقديم المواصفات الميكانيكية والكهربائية والمعمارية ألنظمة
الحماية من الحريق وتصميمها وحسابها وتركيبها واختبارها
وتشغيلها ( .باللغتين العربية واالنجليزية)
المواصفات الفنية للمواد المستخدمة في البناء والزخرفة
والتكسيات والفرش ومقاومتها للحريق طبقا للمواصفات المعتمدة
.
جميع المعدات والمواد المستخدمة في انظمة الوقاية ومكافحة
الحريق من االنواع الجيدة والمعتمدة لدى الهيئات والمختبرات
المحلية والعالمية المسجلة لدى المديرية العامة للدفاع المدني
توقيع االستشاري المعتمد وضابط السالمة المراجع

