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التعريفات
المادة ()1
المبينة قريف كؿ منيا.
في تطبيؽ أحكاـ ىذه الالئحة ،يقصد بالكممات والعبارات التالية المعاني ّ
اإلنذار

يتضمف تراجعاً كبي اًر أو غير معموـ في مستوى حماية الجميور أو العامميف داخؿ
حدث
ّ
الموقع .عند اإلعالف عف اإلنذار ،تزيد أجيزة التصدي لمطوارئ داخؿ الموقع وخارجو

مفهوم العمميات

وصؼ موجز لالستجابة المثمى لحالة طوارئ.

األثر القطعي

حدة األثر
حدية لمستوى الجرعة ،حيث تزداد ّ
أثر صحي إشعاعي توجد لو عموماً عتبة ّ
فوؽ ىذه العتبة كمما ازدادت الجرعة .يوصؼ ىذا األثر بأنو أثر قطعي حاد إذا كاف

حالة استعدادىا ،ويتـ إجراء عمميات تقييـ إضافية لموضع.

مؤدياً لعجز دائـ ينتقص مف نوعية الحياة.
مميتاً أو ميدداً لمحياة أو ّ
مستوى موجب التخاذ إجراءات

معيف ومحدد مسبقاً وقابؿ لممالحظة ،يستخدـ مف أجؿ الكشؼ عف مستوى
معيار ّ
التعرؼ عميو وتحديده.
الطوارئ و ّ

مرفق عمميات الطوارئ ()EOF

تبرر
المرفؽ الذي يقوـ ،داخؿ الموقع وخارجو ،بتنسيؽ التصدي لحالة الطوارئ التي ّ

عامل الطوارئ

المحددة أثناء أدائو
المينية
يتعرض لجرعة تتجاوز حدود الجرعة
ّ
ّ
ىو عامؿ يمكف أف ّ
إلجراءات مف شأنيا التخفيؼ مف عواقب حالة طوارئ عمى صحة اإلنساف وأمانو وعمى

الطوارئ ()EAL

اتخاذ إجراء وقائي خارج الموقع.

نوعية الحياة وعمى الممتمكات والبيئة.
حالة الطوارئ العامة

حدث يؤدي إلى انبعاث فعمي أو إلى احتماؿ ممموس النبعاث ،ويستدعي تنفيذ
إجراءات وقائية عاجمة خارج الموقع.
ويشمؿ ذلؾ ما يمي )1 :الضرر الفعمي أو المتوقع الذي يصيب قمب المفاعؿ أو أف

تؤدي إلى جرعات
يصيب كميات كبيرة مف الوقود المستيمؾ  )2انبعاثات خارج الموقع ّ
تتجاوز المستويات الموجبة لمتدخؿ لمقياـ بإجراءات وقائية عاجمة خالؿ ساعات ،وعند
إعالف حالة طوارئ عامة ،يوصى باتخاذ إجراءات وقائية عاجمة وفورّية لمسكاف
القاطنيف بالقرب مف المرفؽ.
الحدث العدائي

موجو نحو المرفؽ أو العامميف ،يستخدـ فيو العنؼ لتدمير المعدات و/أو تيديد
تصرؼ ّ
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يتضمف اليجوـ عف طريؽ
محددة .وىذا
الجية المرّخص ليا وأسر رىائف لتحقيؽ غاية ّ
ّ
الجو أو البر أو البحر باستخداـ البنادؽ أو المتفجرات أو القذائؼ أو المركبات أو
األجيزة األخرى لمقوة التدميرية.

المستويات التشغيمية الموجبة

لمتدخل ()OILS

مركز الدعم التشغيمي ()OSC

مستوى محسوب يتـ قياسو بواسطة األدوات أو تحديده بواسطة التحميؿ المختبري،
ويطابؽ المستوى الموجب لمتدخؿ أو التصرؼ.
يؤدوف مياـ التصدي لحاالت
المرفؽ
العماؿ الذيف ّ
ّ
المخصص لمرقابة التشغيمية عمى ّ
الطوارئ (مثؿ عمميات الرصد البيئي والفيزياء الصحية والحد مف األضرار ومكافحة
يتصدوف لمطوارئ مف خارج
الحرائؽ) وتقديـ دعـ الفيزياء الصحية لمعامميف الذيف
ّ
الموقع.

اإلجراء الوقائي

إجراء لتجنب أو تقميؿ الجرعات التي يمكف تمقّييا نتيجة لمتعرض لمصدر إشعاعي في
حالة الطوارئ ،عمى سبيؿ المثاؿ ،وىو يختمؼ عف اإلجراء العالجي.

الجرعة المتبقية

الجرعة المتوقع تمقّييا أو قياسيا/تقييميا بعد تطبيؽ اإلجراءات الوقائية بشكؿ كامؿ (أو
اتخاذ قرار بعدـ تنفيذ أي إجراءات وقائية) وانياء أي إجراءات عالجية.

جهاز التصدي

جياز مسؤوؿ عف إدارة أو تنفيذ أي جانب مف جوانب التصدي لمطوارئ.

طوارئ بمنطقة الموقع

حدث ينتج عنو انخفاض كبير في مستوى حماية الجميور أو العامميف داخؿ الموقع.
ويشمؿ ذلؾ ما يمي )1( :انخفاض شديد في مستوى الحماية الخاص بقمب المفاعؿ ،أو
بكميات كبيرة مف الوقود المستيمؾ ،أو ( )2ظروؼ يمكف أف تؤدي فييا أي أعطاؿ أو
إخفاقات إضافية إلى ضرر يصيب قمب المفاعؿ أو الوقود المستيمؾ ،أو ( )3جرعات

عالية داخؿ الموقع .عند اإلعالف حالة الطوارئ في منطقة الموقع ،يجب إجراء
تحضيرات تيدؼ إلى اتخاذ إجراءات وقائية خارج الموقع والسيطرة عمى الجرعات التي
يتمقّاىا العامموف داخمو.
مركز الدعم الفني ()TSC

قدـ الدعـ الفني لغرؼ التحكـ الخاصة بالجيات المرّخص ليا بيدؼ
المنشأة التي ت ّ
تخفيؼ عواقب حاالت الطوارئ واستعادة السيطرة عمى المرفؽ النووي.
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إجراء وقائي عاجل

التحسين األمثل

إجراء وقائي يجب اتخاذه فو اًر ليكوف فعاالً (عادةً خالؿ ساعات) في حاؿ وقوع طارئ،
وىو إجراء تقؿ فاعميتو بشكؿ ممحوظ في حاؿ التأخير في اتخاذه.
عممية تحديد مستوى الوقاية واألماف الذي يجعؿ حاالت التعرض ،ومدى احتماالت

التعرض الممكنة وحجميا ،عند مستوى يكفؿ بقاء التعرض لإلشعاعات عند أدنى حد
معقوؿ مع أخذ العوامؿ اإلقتصادية واإلجتماعية في االعتبار ) ،(ALARAعمى النحو
المطموب في نظاـ الوقاية مف اإلشعاعات الذي وضعتو المجنة الدولية لموقاية مف
اإلشعاعات.

األهداف والنطاق
المادة ()2
تحدد ىذه الالئحة متطمبات الييئة لما يجب أف يحرص عميو المرّخص لو مف إستعداد وتخطيط لمحاالت الطارئة في
.1
ّ
المرافؽ النووية ومدى االستجابة ليا .وتيدؼ كذلؾ لضماف امتالؾ المرّخص لو لجياز قادر عمى التعامؿ مع حاالت

الطوارئ وتخفيؼ عواقبيا ،وأف يكوف المرّخص لو قاد اًر عمى أداء إجراءات التقييـ وتنفيذ إجراءات اإلخطار .كما

تفرض ىذه الالئحة عمى المرّخص لو توضيح امتالكو لمرافؽ ومعدات كافية لمطوارئ وأف يوفّر التدريب المالئـ ويظؿ
متأىباً باستمرار لمتصدي لمطوارئ وأف يكوف قاد اًر عمى استعادة الوضع السابؽ بعد أي حالة طارئة.
 .2يجب مراعاه متطمبات ىذه الالئحة بجانب متطمبات الموائح االخرى ذات الصمة التي اصدرتيا الييئة وفقاً لمقانوف.
مختصة بشأف
ويجب عمى المرخص لو االلتزاـ بأية متطمّبات إضافية مف المحتمؿ اف تفرضيا أي سمطات أخرى
ّ
التصدي ليا.
التأىب لحاالت الطوارئ و ّ
المادة ()3
ال تسري ىذه الالئحة عمى الخطط والنشاطات الخاصة بجيات التنسيؽ خارج الموقع أو أجيزة التصدي لمطوارئ.

متطمبات عامة
المادة ()4
تتضمف خططاً واجراءات ووصفاً لممرافؽ والمسؤوليات التنظيمية،
 .1يجب اف يكوف لدى المرّخص لو خطة طوارئ
ّ
عمى اف تثبت ىذه الجوانب ،عمى نحو مف التأكيد المعقوؿ ،مدى قدرتو عمى اتخاذ إجراءات مف شأنيا تخفيؼ
المخاطر والتدابير الوقائية المناسبة في حالة حدوث طوارئ ،بما في ذلؾ األحداث العدائية .ويتـ تسميـ خطة
الطوارئ لمييئة بغرض الموافقة عمييا قبؿ إدخاؿ المرفؽ النووي في الخدمة.
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يتقدـ باقتراح خطة طوارئ قائمة عمى أساس األداء ،تركز جيود جياز التصدي
 .2يجب عمى المرّخص لو أف ّ
لمطوارئ عمى األداء الفعمي.
 .3يجب عمى المرّخص لو التأكد مف أف خطة الطوارئ الخاصة بو تأخذ في عيف االعتبار األحداث غير االعتيادية
لزلية) ،باإلضافة إلى األحداث العدائية
الناتجة عف أعطاؿ المعدات أو عف ظواىر طبيعية (مثؿ األحداث الز ا
التي قد تشمؿ الحرائؽ الكبيرة واإلصابات الجماعية واألضرار الناتجة عف التفجير.
 .4يجب عمى المرّخص لو التأكد مف اف العامميف المسؤوليف عف تنفيذ خطة الطوارئ غير مكمفيف بأي مسؤوليات
أخرى تمنعيـ مف أداء مياـ خطة الطوارئ عند الحاجة.
توضح مدى استعداد وقدرة المرّخص
يتعيف عمى
.5
ّ
المرخص لو تضميف "مفيوـ العمميات في خطة الطوارئ" ،التي ّ
ّ
التزود بالوقود.
لو لمواجية الطوارئ في مختمؼ م ارحؿ التشغيؿ ،بما في ذلؾ عمميات اإلغالؽ واعادة ّ
بالمرخص لو ترتيبات لحماية القائميف عمى التصدي لحاالت الطوارئ
تتضمف خطة الطوارئ الخاصة
 .6يجب اف
ّ
ّ
وغيرىـ مف العامميف بالمرفؽ أثناء وقوع حادث عدائي.
 .7يتعيف عمى المرخص لو بياف الخطوات التي سوؼ يتخذىا عند انتياء حالة الطوارئ المعمنة وكذلؾ التدابير
الواجب اتخاذىا خالؿ الفترة الالحقة لمرحمة الطوارئ.
 .8يتعيف عمى المرخص لو وضع إجراءات لتسجيؿ االتصاالت المتبادلة مع األطراؼ األخرى.
المادة ()5
يتعيف عمى المرّخص لو القياـ بما يمي:
ّ
 .1تحديد حاالت الطوارئ و/أو الكشؼ عنيا،
 .2اتخاذ إجراء فوري لتخفيؼ النتائج المترتبة عمى حاالت الطوارئ،
التعرض لإلشعاع إلى أدنى حد ممكف داخؿ الموقع وخارجو (مف خالؿ التواصؿ مع
 .3اتخاذ التدابير الالزمة لتقميؿ ّ
جيات التنسيؽ بيف أجيزة التصدي لمطوارئ)،
 .4إعالف مستوى الطوارئ الوارد في المادة ( )9مف ىذه الالئحة.

6

المادة ()6
 .1يجب أف تسعى خطة الطوارئ إلى التحسيف األمثؿ لمستويات التعرض لإلشعاع التي تقؿ عف المستوى المرجعي
المحدد مف الجرعة المتبقية ،عمى أال تتجاوز ( )100ممي سيفرت/السنة.
ّ
المتبقية باعتبارىا الجرعة التي يكوف التدخؿ
المحدد لمجرعة
تعيف عمى المرّخص لو التعامؿ مع المستوى المرجعي
ّ
ّ
 .2ي ّ
مبرر دائماً تقريباً .تيدؼ خطة الطوارئ لتقميؿ الجرعات إلى أدنى مف المستوى المرجعي
عند المستوى األعمى منيا ّاً
لمجرعة المتبقّية ،وذلؾ مع التحسيف األمثؿ لخطة الطوارئ بيدؼ تقميؿ الجرعات.

لتجنب اآلثار الحتمية.
 .3يجب أف تكوف األولوية قصوى ّ
المادة ()7
تعيف عمى المرّخص لو ضماف عدـ تعرض أي عامؿ طوارئ لمستوى يتجاوز حدود الجرعة المقررة التي يتعرض ليا
 .1ي ّ
العماؿ والمحددة في الالئحة ( FANR-REG-04حدود الجرعة اإلشعاعية والتحسيف األمثؿ لموقاية مف اإلشعاعات
نصت عميو النقطة ( )2و النقطة ( )3مف المادة (.)7
بالمرافؽ النووية) ،الصادرة عف الييئة ،باستثناء ما ّ
فعالة أعمى مف حد
 .2في الظروؼ االستثنائية ،قد يتعرض عماؿ الطوارئ
المدربيف عمى اإلجراءات المطموبة لجرعات ّ
ّ
الجرعة المقرر ،الذي يمكف تعرض العماؿ لو بموافقتيـ وبدرجة معقولة ،وىو المستوى المنصوص عميو في الئحة
الييئة رقـ ( FANR-REG-04حدود الجرعة اإلشعاعية والتحسيف األمثؿ لموقاية مف اإلشعاعات بالمرافؽ النووية)،
الموضحة في الجدوؿ أدناه:
ولكف عمى المرّخص لو أف يبذؿ كؿ الجيود المناسبة لجعؿ ىذه الجرعات أقؿ مف الحدود
ّ

حد التعرض في حالة الطوارئ

إجراء الطوارئ

(ال يزيد عمى)
عشرة أضعاؼ حد جرعة التعرض الميني

إجراءات إلنقاذ حياة أو منع إصابة خطيرة

لإلشعاعات لعاـ واحد
عشرة أضعاؼ حد جرعة التعرض الميني

إجراءات لمنع تطور ظروؼ كارثية

لإلشعاعات لعاـ واحد
ضعفا حد جرعة التعرض الميني لإلشعاعات

إجراءات لتجنب التعرض لجرعة جماعية عالية

لعاـ واحد

تعرض لإلشعاع يتجاوز حد الجرعة المينية السنوية يجب اف يكوف بموافقة مسبقة ومعرفة (مف عامؿ الطوارئ)،
 .3أي ّ
ويجب قياسيا وتسجيميا .ويجب اف تستثنى مف العمؿ في الطوارئ العامالت الالتي أخطرف المرّخص لو بحمميف.
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المادة ()8
يتعيف عمى المرّخص لو إجراء تقييـ لحاالت الطوارئ المحتممة ذات الصمة بالمرفؽ النووي ،ويجب أف يرفؽ ىذا التقييـ
.1
ّ
مع خطة الطوارئ .كما يجب كذلؾ اف يتناوؿ التقييـ احتماالت حدوث حاالت الضرر الشديد ومخاطر االنبعاثات
تضمف تقييماً لما اذا كانت إجراءات الطوارئ بالمرفؽ كافية.
الكبرى ،كما ينبغي اف ي ّ
يتعيف عمى المرخص لو استخداـ ىذا التقييـ لتوقع مستويات اإلشعاع والتموث والجرعات الناتجة عنيما بالنسبة لجميع
.2
ّ
ظروؼ المرفؽ النووي ذات الصمة ،ولممساعدة في وضع معايير لتحديد توقيت اتخاذ اإلجراءات الوقائية المختمفة
بالتشاور مع جيات التنسيؽ وأجيزة التصدي لمطوارئ.
المادة ()9
 .1يجب اف تنص خطة الطوارئ عمى ما يعادؿ الفئات التالية عمى األقؿ مف حاالت الطوارئ )1( :حالة الطوارئ العامة
( )2حالة الطوارئ في منطقة الموقع ،و( )3حالة التأىب.
تتضمف الخطة أيضاً مستويات تستوجب اتخاذ إجراءات مب ّكرة ،عمى أف تكوف ىذه المستويات قائمة عمى
 .2يجب اف
ّ
المشعة والقياسات البيئية
أساس الظروؼ غير العادية لممرفؽ النووي ،والمخاوؼ المرتبطة باألمف وانبعاثات المواد
ّ
والمؤشرات األخرى الممحوظة ،ويتـ استخداـ المستويات التشغيمية الموجبة لمتدخؿ عند الضرورة.

تتضمف خطة الطوارئ مستويات تستوجب اتخاذ إجراءات لجميع الظروؼ غير الطبيعية التي تتوافؽ مع كؿ
 .3يجب اف
ّ
فئة مف فئات الطوارئ.
 .4يجب أف يأخذ المرّخص لو في االعتبار األحداث العدائية عند تحديد المستويات التي تستوجب اتخاذ إجراء طارئ.
[مالحظة :فيما يخص األحداث العدائية ،يجب أيضاً عمى المرخص لو وضع اجراءات أولية تحسبا لوقوع مثؿ ىذا
الحدث استناداً إلى توصية الجيات الحكومية المعنية].

المتطمبات الوظيفية
المادة ()11

يجب اف تتوفّر لدى المرّخص لو قدرات التقييـ الالزمة التي تم ّكنو مف القياـ بما يمي:
 .1تحديد حاالت الطوارئ و/أو الكشؼ عنيا،
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 .2توقع االنبعاثات المحتممة ،بما في ذلؾ أي خصائص لسحب إشعاعية ،والجرعات ذات الصمة ،اعتماداً عمى ظروؼ
المفاعؿ النووي،

 .3إجراء عممية رصد وجمع عينات في الموقع لتحديد وجود ومدى أية مستويات إشعاع غير طبيعية أو انبعاثات لممواد
المشعة،
ّ
 .4توقع أي خصائص لسحب إشعاعية وأي جرعات مرتبطة بيا اعتماداً عمى قياسات الموقع.
المادة ()11
تخفيفية بغرض:
يجب أف يكوف المرّخص لو قاد اًر عمى اتخاذ إجراءات
ّ
سببات حالة الطوارئ،
 .1إستعادة السيطرة عمى م ّ
 .2تقميؿ أي مستويات إشعاع متزايد أو انبعاثات لمواد مشعة ناتجة عف حالة الطوارئ إلى أدنى حد ممكف،
 .3إخطار الييئة والسمطات خارج الموقع.
المادة ()12
يجػػب أف يكػػوف المػػرّخص لػػو قػػاد اًر عمػػى اتخػػاذ اإلجػراءات الوقائيػػة الالزمػػة لوقايػػة العػػامميف وكػػذلؾ عمػػاؿ التصػػدي لمطػوارئ
طبية.
داخؿ الموقع ،مثؿ قوات اإلطفاء وعماؿ الخدمات ال ّ

المادة ()31
المرخص لو خطط واجراءات م ّعدة مسبقاً إلى جانب اإلمكانيات الالزمة التخاذ إجراءات
يجب أف يكوف لدى
ّ
تخفؼ العواقب غير اإلشعاعية بالموقع عند حدوث حالة طوارئ ،والعمؿ حسبما تقتضي الضرورة مع جيات
التنسيؽ وأجيزة التصدي لمطوارئ.
متطمبات البنية التحتية
المادة ()31
المرخص لو وضع الترتيبات التنظيمية عمى نحو يتوافؽ مع النظاـ اإلداري الخاص بو لمتعامؿ مع
يتعيف عمى
ّ
ّ
تتضمف خطة الطوارئ وصفاً ليذه الترتيبات،
حاالت الطوارئ الواردة في المادة ( )9مف ىذه الالئحة .ويجب أف
ّ
بما في ذلؾ التعريؼ بسمطات ومسؤوليات وواجبات األفراد المكمفيف بيا وسبؿ إخطار ىؤالء األفراد بوقوع حالة

طوارئ.
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المادة ()31
المعدات والمواقع الالزمة لمتصدي لحالة الطوارئ ،بما في ذلؾ:
يتعيف عمى
المرخص لو توفير المرافؽ و ّ
ّ
ّ .1
أ .استخداـ غرفة التح ّكـ ،إلى جانب دورىا كموقع لمتح ّكـ التشغيمي بالمرفؽ ،في عمميات الكشؼ عف

بالمرخص لو،
حاالت الطوارئ وتصنيفيا وتفعيؿ جياز الطوارئ الخاص
ّ
ب .مرفؽ عمميات الطوارئ،
ج .مركز الدعـ الفني،
د .مركز الدعـ التشغيمي،

ه .مرفؽ طبي لمطوارئ في الموقع مجيّز بإمكانيات لعالج اإلصابات ،بما في ذلؾ إصابات ضحايا
التموث ،ومزود بعامميف ذوي خبرة وكفاءة في عالج إصابات اإلشعاع في حاالت الطوارئ،
و .خطط لمحصوؿ عمى العالج الطبي عمى المدى الطويؿ في مستشفى مزود بإالمكانيات الالزمة
لعالج اإلصابات اإلشعاعية،

تجم ع يتـ فييا جمع العامميف غير األساسييف في الموقع وتسجيؿ أعدادىـ وحمايتيـ أو
ز .نقاط ّ
إخالءىـ،
المختصة،
ح .نظاـ لإلبالغ عف حاالت الطوارئ لمييئة ولمسمطات
ّ

ط .معدات وامدادات تشمؿ معدات االتصاالت ومقاييس المسح ومقياس الجرعات الشخصية بالموظفيف
والمالبس الواقية ومرافؽ إزالة التموث ومعدات جمع العينات واالختبار.

 .1يجب تصميـ كؿ مرفؽ أو موقع لمطوارئ عمى نحو يم ّكف مف دعـ المياـ التي يتـ تنفيذىا داخمو ،كما يجب
أيضاً أف يكوف قابالً لالستخداـ في ظروؼ الطوارئ ،بما في ذلؾ األحداث العدائية ،ويتـ دمجو في الترتيبات
لممرخص لو ،طبقاً لما تنص عميو المادة ( )11مف ىذه الالئحة.
التنظيمية
ّ
المادة ()31
يتضمف اإلرساؿ التمقائي في الوقت الصحيح لما
المرخص لو العمؿ بنظاـ بيانات لمتصدي لمطوارئ
يتعيف عمى
ّ
ّ
ّ
المرخص لو مف
يستجد مف تحديثات عمى المقاييس البالغة األىمية بالنسبة لألماف مف نظاـ الكمبيوتر الخاص ب ّ

المرخص لو اختبار نظاـ البيانات
ويتعيف عمى
داخؿ موقعو إلى مرفؽ عمميات الطوارئ في حالة حدوث طارئ.
ّ
ّ
بصفة دورية لمتحقؽ مف توفر النظاـ وقابميتو لمتشغيؿ .ويتـ إجراء اختبار نظاـ البيانات بشكؿ فصمي.
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المادة ()31
المرخص لو توفير التدريب الالزـ لجميع األفراد الذيف يمكف أف يشاركوا في االستجابة لحالة
 .1يجب عمى
ّ
الطوارئ.
يتضمف ىذا التدريب اختبا اًر إلثبات استيعاب األفراد لواجباتيـ ومسؤولياتيـ في حاؿ وقوع حادث
 .1يجب اف
ّ
طارئ.
لمرخص لو إجراء التدريبات الالزمة بصورة دورية عمى خطة الطوارئ لضماف إلماـ جميع
 .3يجب عمى ا ّ
الموظفيف بواجبات التصدي.
المرخص لو تدريبات ربع سنوية لمعامميف الذيف ليـ أدوار محددة في الترتيبات التنظيمية لمطوارئ ،
 .1سيجري
ّ
وذلؾ لضماف فعالية خطة الطوارئ.

المرخص لو مراجعة نتائج ىذه التدريبات واجراء أي عمميات إعادة تدريب أو تصحيحات لخطة
 .5يجب عمى
ّ
الطوارئ ،كما يتعيف عميو ابالغ السمطات المختصة بأي نتائج ذات صمة.
المادة ()31
المرخص لو توثيؽ وحفظ النسخ التي تمت مراجعتيا وتحديثيا لتتالءـ مع خطة واجراءات
يتعيف عمى
ّ
ّ .1
الطوارئ ،فضال عف توثيؽ وحفظ الترتيبات األخرى واضافة الدروس المستفادة مف البحوث والخبرة التشغيمية
(مثؿ التصدي لحاالت الطوارئ) والتدريبات والتمرينات عمى حاالت الطوارئ.
عدات واإلمدادات الخاصة بيا والتأكد مف
تعيف عمى
المرخص لو ضماف تحديث مرافؽ الطوارئ ،والم ّ
ّ
 .1ي ّ
صيانتيا عمى النحو المطموب.
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