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اهليئة املصرية العامة للمعارض واملؤمترات
تعليمات الحماية المدنية
و السالمة و الصحة المهنية
حفاظا على سالمــة جميع المتعــاملين و المتواجدين بالهيئــة المصريــة العامــة للمعــارض و
المؤتمـــرات سواء عاملين و عارضين و منظمين و زائرين و منشـــآتها  ,يتم االلتـــزام بتنفيذ
التعليمات االتيه :
* يحظر إستخدام السخانات و الكاتالت (البويلرات) بجميع أنواعها داخل الهيئة بالكامـــل
(مكاتب  ,صاالت عرض  ,قاعات .) .... ,
* ممنوع التدخين داخل المكاتب أو الصاالت أو القاعات و ذلك طبقا ألحكـام القـــــانون .
* اإللتزام بعمل ممرات أمام صنــاديق الحريـــق أو عمل أبــواب بعرض 80سم ×
ارتفاع مع عمل ممرات امامها داخل االجنحة .
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* عدم إقامة أجنحة أمام أبواب الهروب بالكامــل و ترك ممـــرات كافية أمامها بعرض
متر على األقل طبقا لتعليمات الحماية المدنية .
* يحظر إستخدام مناشير كهربائية أو صوارخ داخل الصاالت أو القاعات .
* يحظر إستخدام ماكينات اللحام داخل الصاالت أو القاعات .
* عدم التشوين ( التخزين ) أو وضع أى مخلفات خلف األجنحة .
* اإللتزام بترك مسافة 1م خلف األجنحة على الحوائط .
* يحظر إستخدام أو إدخال أى نوع من أنابيب بوتاجاز أو الغاز داخل الهيئـة بالكامـــل .
* ضرورة معالجة األقمشة المستخدمة فى الديكورات و الموكيت بمواد مؤخره للحــريق
مع إلزام المنظم بإحضار شهادات المعالجة الخاصة بذلك و تسليمها ألفراد الحمايــــة
المدنية بالهيئة .
* يحظر إستخدام أو تشوين أى مواد قابلة لإلشتعال سواء باألجنحة أو خلفها .
* يتم عمل عالمة تمييز لكل أطقم العمل بالحدث و العارضين لسهولة التعرف عليهم
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املؤمترات
* تسليم خطة اإلخالء للمعرض و تقديمها قبل ميعاد الجلسة التنسيقيــة بيومين على األقل
مع اإللتزام بالتعديالت التى قد تجريها إدارة الحماية المدنية و األمن بالهيئة .
* وضع العالمات االرشاديه لمسالك الهروب طبقا لتصميم األجنحة بالمعرض و طبقــــا
لخطة االخالء المقدمة  ,و كذلك وضع العالمات الخاصة بممنوع التدخين و غيرها من
العالمات االرشادية طبقا لتعليمات األمن و الحماية المدنية .
* يقوم المنظم باستالم طفايات الحريق من أفراد الحماية المدنية بالهيئة قبل بداية الحـدث
و تسليمها لهم بعد انتهاء الحدث مع اصالح أى تلفيـــات ان وجدت و فى حالــــة عدم
اإللتزام تقوم الهيئة بإصالحها على نفقة المنظم و خصما من مستحقاته لدى الهيئة .
* التأكد من سالمة و جودة األسالك الكهربائية المستخدمة باألجنحة و الديكـــورات مع
مراعاة تناسبها مع األحمال الكهربائية ( المتابعة  :ادارة الكهرباء بالهيئة )
* التأكد من غلق األجهزة الكهربائية الموجودة باألجنحة و فى حالة طلب التشغيل لمــدة
بعد ميعاد غلق الحدث يكون ذلك بموافقة كتابية من ادارة الكهرباء بالهيئة .
* ضرورة قيام المنظم بإحضار خدمة حماية مدنية (سيـارات إطفاء) و تسليـــم ما يفيد
ذلك قبل اقامة المعرض و لن يسمح باقامته دون تسليم ما يفيد ذلك .
* فى حالة إقامة مطـابخ أو كافيتريــات غير سابقة التجهيزر يقوم المنظــم بمراجعــة
المعدات المستخدمه مع إدارة الكهرباء و الحمايـــة المدنيـــة  ,و فى جميع الحـــاالت
يمنع إستخدام أى نوع من الغاز .
* االلتــزام بأال تقل أعمار أى عماله بالحدث عن  18سنه طبقا لقانــون تشغيل الطفل و
يقع على عاتق المنظم مسئولية مخالفة ذلك دون أدنى مسئوليــــة على الهيئــة فى هذ
الشأن .
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* إلتزام أى عمالة تعمل بالحدث فى ديكورات أو غيره بإرتداء مهمات الوقاية الخاصة
بالعمــال من ( خوذ  ,حذاء سيفتى  ..... ,الخ ) طبقا لطبيعـــة العمل الخــاص بهم .
* منظم الحدث مسؤل مسئولية كاملة عن أى عمالة تابعة للحدث الخاص به من عمـــال
الديكــورات للشركــات أو أى أعمال خاصة بالحدث و غيره .
* التزام المنظم بإحضار سيــارة إسعاف تتواجد طول فترة الحدث داخل أسوار الهيئــة .
* التزام منظم الحدث بالتعليمــات الخاصة باقامــة الخيــام الصادره من االدارة العامـــة
للحماية المدنية و تقديم شهادات المعالجة الخاصة بها .
* التزام المنظمين و العارضين الكامل بتعليمات أفراد الحماية المدنية بالهيئة خـالل فترة
التجهيز و طول فترة الحدث .
لموظف الهيئة (إدارة الحمايـــة المدنيـــة ) حق الرقابة و التوجيـــه و إصـــدار اإلرشـــادات و
المالحظات التى يكون من شأنهـــا توقى األخطار طبقا لتعليمات الحمايــة المدنية و السالمـة و
الصحة المهنية و يلتزم المنظم و تابعيه بتنفيذ التعليمات الصادرة فى هذا الشأن .

فى حالة اخالل المنظم أو أى شركه عارضة بتعليمات الحمايـــة المدنيـــة أو األمن يتم اتخـــاذ
اجراءات تصاعديه معها بدءا بالتحذير ثم فصل التيـار الكهربائى من خــــالل ادارة الكهربـــاء
بتعليمات من أفراد الحماية المدنية حتى الوصول لغلق الجناح بالكامل إذا لزم األمر .
كما سوف يتم إلتقاط صور للمخالفات و تحصيل الغرامـــات المقررة للمخالفـــات و فى الحدود
المقررة بالالئحة وفقا لمطلق تقدير الهيئة .
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تعليمـــــات
أطقم تشغيل أى حدث

* ادارة الحماية المدنية :
تنفيذ تعليمات و اشتراطات الحماية المدنية بالتنسيق مع االدارة العامة للحماية المدنية بوزارة
الداخلية  ,و التواصل مع االدارات المختلفه لتحقيق ذلك.

* ادارة الكهرباء :
 التواصل مع نوبنجيات أفراد الحماية المدنية بشكل مباشر ,على أن يتم تواجدهم بالصاالت أوالقاعات خاصة أثناء فترات التجهيز و أثناء اقامة الحدث .
 متابعة أعمال توصيالت الكهرباء بالصاالت و القاعات أثناء فترة التجهيز و طول فترةالحدث .
 ضرورة توفير وصالت كهربائية خارج الصاالت و القاعات تنفيذا لما تم اصداه من تعليماتبالشأن لعدم استخدام المناشير الكهربائية و الصواريخ داخل الصاالت أو القاعات .
 التعاون مع أفراد الحماية المدنية لفصل التيار الكهبائى عن أى جناح يخالف تعليمات الحمايةالمدنية و األمن .
* ادارة الشبكات :
التواصل مع نوبنجيات أفراد الحماية المدنية بشكل مباشر ,على أن يتم تواجدهم بالصاالت أو
القاعات خاصة أثناء فترات التجهيز و أثناء اقامة الحدث .
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* ادارة الصاالت :
التواصل مع أفراد الحماية المدنية بالصاالت اللزام المنظمين والعارضين بتعليمات الحماية
المدنية و السالمة و الصحة المهنية و اإلشراف على كافة أنواع التجهيز.
مع تخصيص أماكن للتدخين خارج الصاالت و القاعات بالتنسيق مع االدارة الهندسية .

* ادارة الحجز و التعاقد :
ابالغ المنظميين بتعليمات الحماية المدنية و السالمة و الصحة المهنية بالشكل الرسمى قبل و
أثناء التعاقد  ,مع ارسال الرسومات الهندسية الخاصة بالصاالت بالمركزموضحا بها التعديالت
الخاصة باشتراطات الحماية المدنية بالصاالت (دواليب حريق – أبواب هروب ) .

* ادارة الشئون االدارية :
 رفع المخلفات بصفه مستمره داخل و خارج الصاالت أو القاعات لعدم تراكمها . التنسيق مع إدارة الصاالت و الحماية المدنية و األمن لرفع المخلفات من خلف األجنحةبصفة مستمرة .

* ادارة التجهيـــزات :
عمل جناح يكون خاص بأفراد أطقم تشغيل أى حدث بلوبى الصاالت و تخصص األماكن
دارة التسويق :حسب إحتياج كل معرض .
تقدير قيمة كل مخالفة قد ترتكب بأى حدث مع خصم قيمة المخالفات طبقا للصور الملتقطة إن
وجدت .
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* غرفة العمليات :
ربط جميع التخصصات الموجودة بالحدث عن طريق األجهزة الالسلكية أو التليفونات و
التعامل المباشر و السريع مع أى أحداث طارئة أو بالغات من أيا من االدارات المشاركة فى
الحدث .
أرقام التليفونات بالغرفة :
مباشر 22634660 :
داخلى 5252 :
و تفضلوا بقبول وافر االحترام ,,,

