إرشادات السالمة والوقاية من الحرائق لمواقع استضافة النازحي
ً
داخليا:
تستخدم إدارة وتنسيق المخيمات يف اليمن ثالث طرق رئيسية للسالمة من الحرائق والوقاية منها يف مواقع استضافة النازحي
-

اإلنسان لمجموعات أدوات السالمة من الحرائق وتحسي البنية التحتية (مثل مكافحة
دعم البنية التحتية من خالل التوفي
ي
الحرائق)

-

تعبئة اللجان المجتمعية لحماية األدوات ومراقبة التهديدات وتوعية المجتمع وتقديم استجابة اإلسعافات األولية
مأمور الحريق:
تقدم اللجان المجتمعية ر
للشكاء قدرة ميمونة لتعيي حراس الحريق يف المواقع المعنية .من خالل إجراء تدريبات عىل الوقاية
من الحرائق  ،يجب عىل ر
الشكاء تحديد أعضاء اللجنة الذين يشاركون بقوة يف المواد ولديهم القدرة عىل أن يصبحوا حراس
حريق ف مواقعهمً .
بناء عىل حجم الموقع ومخاطر الحريق  ،يمكن ر
للشكاء تعيي  5-1أفراد حراس حريق .سيتحمل حراس
ي
الحريق مسؤوليات كبية ويجب دعمهم بشكل متكرر من قبل ر
الشكاء لضمان حصول هؤالء األفراد عىل جميع األدوات
ومعلومات االتصال وخطط اإلبالغ عن الحرائق واالستجابة لها يف الوقت المناسب .حراس الحرائق مسؤولون عن اإلبالغ عن
المدن أو فرق اإلطفاء والسلطات المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين يف المنطقة .كما أنهم مسؤولون عن
الحرائق للدفاع
ي
ً
حماية مجموعات السالمة من الحرائق والتأكد من سهولة الوصول إليها واستخدامها بشكل صحيح دائما.

-

المراسلة المجتمعية من خالل مواد  IECوالمتطوعي  /اللجان

الحد األدن من معايي ادارة وتنسيق المخيمات للسالمة من الحرائق يف مواقع استضافة النازحيي
ميا كل  300ر
 .1ف تخطيط الموقع  ،قم بتضمي حاجز حريق بطول  30ر ً
مي
ي
الكىل ألي هيكل عىل األقل .إذا كانت مواد البناء
 .2إذا سمحت المساحة  ،يجب أن تكون المسافة بي الهياكل ضعف االرتفاع ي
الكىل
شديدة القابلية لالشتعال (القش  ،القش  ،إلخ)  ،يجب زيادة المسافة إىل  4-3أضعاف االرتفاع ي
()1
رً
يىل
مثاىل كل ما ي
 .3يجب أال تتجاوز المسافة بي نقطة الحريق والخيمة  /مكان المعيشة  50ميا  ،ويجب أن تشمل بشكل ي
 )aبطانية حريق واحدة للحرائق األرضية مثل الحريق الذي يشعله موقد أو جهاز مطبخ

()2

 )bأربعة دالء حريق تستخدم يف حمل الماء أو الرمل إلطفاء الحرائق
 )cحقيبة إسعافات أولية مع توجيهات حول كيفية تقديم اإلسعافات األولية للحروق واإلصابات
 )dاختياريا:

 1يف المراكز الجماعية  ،من الناحية المثالية  ،يجب أن تكون هناك نقطة حريق واحدة لكل طابق
 2بطانيات الحريق ليست فعالة يف الحرائق الكبية مثل عندما يشتعل الملجأ

.I

طفاية حريق  1.5كجم ؛

 يجب فحص طفايات الحريق إلعادة تعبئتها أو استبدالها ف كل مرة تتلف أو تستخدم  ،وكل ً 12شهرا إذا )1 :لم يتم استخدام الطفاية
ي
ً
ر
؛  )2لم تتلق هيئة ر
اإلشاف عىل الموقع شكوى من حراس الحريق و  )3تم تخزين طفاية الحريق بعيدا عن أشعة الشمس المباشة
.II

اثنان من ضارب النار

.III

ر
المحيقة ومنع انتشار الحريق
خطافان إلطفاء الحرائق لتفكيك الهياكل

الطه اآلمنة  ،مثل استخدام واقيات الطي ،
يجب عىل رشكاء تنسيق وإدارة المخيمات تشجيع ودعم النازحي لتكييف ممارسات
ي
األمام  ،واآلمن .األفران الفخارية  ،والمسافات المناسبة بي المواد القابلة لالشتعال.
والزجاج
ي

دلو اطفاء الحرائق

طفاية حريق

الوقاية
توعية الوقاية من الحرائق
ً
خصيصا إلعداد الموقع .يجب أن تشمل هذه التدريبات
يجب تزويد اللجان المجتمعية بتنسيق وإدارة المخيمات بدورات تدريبية مصممة
الطه اآلمن  ،وإطفاء الحرائق  ،واندالع الحرائق  ،واإلسعافات األولية  ،واإلخالء .عالوة عىل
التخفيف من مخاطر الحريق  ،وممارسات
ي
ر
ر
والت يمكن تعبئتها يف حالة
ذلك  ،يجب عىل شيك تنسيق وإدارة المخيمات مع المجتمع تحديد الموارد المحلية المتاحة يف المنطقة ي
المدن .من الناحية المثالية  ،يجب نقل المعرفة من تدريبات أعضاء اللجنة إىل األفراد الذين
نشوب حريق  ،مثل فرق اإلطفاء أو الدفاع
ي
يعيشون يف كتلهم داخل الموقع.
يجب مراعاة االختالفات بي الجنسي والعمر أثناء مراسلة المجتمع .عىل سبيل المثال:

 رالتكت عىل الذكور :اندالع الحرائق  ،وتدريبات اإلخالء  ،وكيفية استخدام أطقم مكافحة الحرائق
الطه  ،االستجابة للحروق والتوبيخ  ،إطفاء الحرائق )...
 تركز عىل اإلناث :المخاطر والمخاطر عىل مستوى األشة (حرائق زيتي
 -مناسب لألطفال :يتضمن جميع الرسائل الرئيسية ولكنه يالئم األطفال  ،باإلضافة إىل الرسائل حول اللعب بالنار وبالقرب منها

سوء استخدام مجموعات مكافحة الحرائق
اقت الحريق  ،أعضاء لجنة المجتمع  ،بدور حماية مجموعات الحريق يف الموقع .لمنع سوء استخدام مجموعات مكافحة
يتم تكليف مر ي
الحرائق  ،ر
تقيح الكتلة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة من قبل فرق تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات للتأكد من أن مجموعات مكافحة
ً
بعيدا عن األطفال  ،وجاهزة لالستخدام يف حالة نشوب حريق.
الحرائق ال تزال يف مكانها  ،ويسهل الوصول إليها ولكن

التأهب
تخطيط نقاط النار
ً
يجب قياس المسافة بي نقاط الحريق  3وفقا للسيناريوهات التالية.:
السيناريو

المسافة

مسافة جيدة بي الخيام (فوق  1.5ر
مت بي الخيام)
موقع مزدحم (بي  1.5 - 0.5ر
مت تباعد بي الخيام)

ال تقل عن  50-30ر
مي
ال تقل عن  30-20ر
مي

موقع مزدحم جدا (أقل من  0.5ر
مت بي الخيام)

 20 - 15ر
ميا

فحص األطقم
يجب أن يتم فحص المجموعات الستبدال العنارص التالفة أو المستعملة كل ً 12
شهرا عند التوزي ع.

خطط اإلخالء
من خالل تدريبات الوقاية من الحرائق واجتماعات اللجان  ،يمكن لفرق تنسيق وإدارة المخيمات مناقشة مع اللجان المجتمعية وأصحاب
المصلحة طرق اإلخالء ف حالة نشوب حريق .يجب أن ر
تسيشد هذه الخطط باالعتبارات التالية:
ي
 .1يجب أن تكون طرق اإلخالء متاحة لجميع السكان الذين يعيشون يف الموقع
• بالنسبة للمراكز الجماعية  ،يحتاج رشيك قطاع تنسيق وإدارة المخيمات  ،بدعم من حراس الحرائق  ،إىل ضمان بقاء جميع الممرات
وطرق الخروج خالية وغي مقيدة.
 3يجب أال تتجاوز المسافة بي نقاط الحريق ف أي مخطط موقع  50ر ً
ميا
ي

 .2بمجرد تحديد طرق اإلخالء لجميع أقسام الموقع  ،يجب عىل أعضاء اللجنة العودة إىل منطقتهم الجغرافية يف الموقع والعمل
عىل إطالع السكان عىل ماهية طرق اإلخالء  ،ولماذا من المهم أن يعرف السكان هذه المعلومات
-

للشكاء تحديد المسارات من خالل إنشاء عالمات وطرق ر
باإلضافة إىل ذلك  ،يمكن ر
نش عىل لوحات المعلومات أو يف
المراكز المجتمعية (إذا كانت متوفرة يف الموقع) .يجب أن تشتمل الفتات ومسارات طرق اإلخالء عىل خرائط وصور

بسيطة ويجب أن تتضمن أقل قدر ممكن من الكتابة
ً
 .3إذا كان ذلك ممكنا  ،يجب إنشاء نقطة تجميع وتمييها بوضوح
ر
الت
اع خطط اإلخالء إمكانية الوصول لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة وغيهم من الفئات السكانية المحددة ي
 .4يجب أن تر ي
قد تتطلب المساعدة أثناء اإلخالء
(ف حالة حدوث تغيي يف تخطيط الموقع والسكان  ...إلخ).
 .5يجب مراجعة خطط اإلخالء بشكل دوري وكما هو مطلوب ي

ئ
مالج حواجز الحريق
إعادة ترتيب
ر
لالحياق  ،مما يوفر
حاجز الحريق عبارة عن رشيط من األرض يتم تطهيه من جميع األشجار والشجيات والعشب والمواد األخرى القابلة
ً
حاجزا إلبطاء أو وقف
منطقة "خالية من الوقود" .تهدف  Firebreaksإىل السماح بالوصول لجهود مكافحة الحرائق ويمكن أن توفر
ميا كل  300ر
المالج المحيطة .تشي الكتلة إىل حدوث حريق يبلغ طوله  30ر ً
ئ
مي  ،والحد األدن للمسافة بي الهياكل
انتشار الحريق إىل
اإلجماىل ألي هيكل .إذا كانت مواد البناء شديدة القابلية لالشتعال (القش  ،القش  ،إلخ)  ،يجب زيادة المسافة
يساوي ضعف االرتفاع
ي
كىل.
إىل  4-3أضعاف االرتفاع ال ي
ً
يجب أيضا تدريب حراس الحرائق وأعضاء لجان المجتمع اآلخرين  ،الذين تم تدريبهم عىل السالمة من الحرائق  ،عىل حواجز الحريق يف
ر
ئ
الت
المناطق المبنية وتحديد مناطق المشكالت داخل الموقع .يف حي أن نقل المالج من المناطق شديدة الكثافة يف الموقع إىل المواقع ي
ً
ً
تتوفر بها مسافات أكي قد يكون ً
مستحيًل ف بعض األحيان  ،يمكن ر
لشكاء تنسيق وإدارة المخيمات واللجان المجتمعية
صعبا أو
أمرا
ي
ئ
المالج يف مناطق
اض وأصحاب المصلحة اآلخرين حول التباعد المحتمل بي
تسهيل المحادثات بي السكان ومديري الموقع ومالك األر ي
ر
األكي عرضة لخطر اندالع حريق.
الموقع
ً
يجب عىل حراس الحريق التعامل بنشاط مع السكان الوافدين حديثا رليكيب مالجئهم مع مراعاة تباعد المأوى المناسب .يمكن للجان
التعبئة داخل المنطقة الخاصة بها من الموقع لمناقشة فوائد نقل المأوى عىل نطاق صغي ومزيد من الدعوة لتحسي تخطيطات الموقع
ر
لت يمكن أن تقلل من خطر انتشار الحريق عىل نطاق واسع.
ا ي

اإلستجابة
اإلخالء
ً
يجب عىل المستفيدين الخروج من المأوى بمجرد اندالع حريق .إذا كان ذلك ممكنا  ،يجب تخزين الوثائق المهمة (مستندات التسجيل
 ،وما إىل ذلك) وكذلك الممتلكات القيمة (النقود والذهب وما إىل ذلك) ف "حقيبة حمل" يمكن ر
اسيجاعها بسهولة عند الخروج من
ي
الملجأ.
•

ً
األطفال والضعفاء أوال  ،مكافحة الحرائق يف وقت الحق :من الضوري أن يقوم اآلباء ومقدمو الرعاية بإخالء األطفال من
ً
أيضا مدركي ً
تماما لعدم العودة إىل الملجأ بمجرد إخالئهم.
الملجأ قبل محاولة مكافحة الحريق .يجب أن يكون األطفال

•

تجنب التسمم بأول أكسيد الكربون :يجب أن يكون جميع أفراد األشة عىل دراية تامة بالمخاطر والوفيات الناجمة عن التسمم
بأول أكسيد الكربون .يف حالة انتشار الدخان يف جميع أنحاء الميل  ،يجب تدريب األفراد عىل "االنخفاض" (لتجنب استنشاق
الدخان الشديد) والبقاء منخفضي ر
حت خروجهم من المأوى.

•

إنشاء نقاط التجمع (مناطق آمنة) :بمجرد إخالء األطفال وأفراد األشة للمأوى  ،يجب إنشاء نقاط تجمع للمناطق اآلمنة.

تقنية مقاوة الحرائق العفوية
ئ
تلقان للحريق  ،يجب أن يكون حراس الحريق عىل دراية بتفكيك المأوى  /الهيكل الثالث إىل مأوى  /هيكل حريق  ،مع
إلنشاء حاجز
ي
مراعاة اتجاه الرياح .خطر اشتعال النيان ف الخيمة  /الهيكل المجاور ف ر
وبالتاىل إزالة الوقود
فية زمنية قصية (أقل من دقيقتي) مرتفع ،
ي
ي
ي
من النار وكذلك إنشاء القدرة عىل معالجة الحريق عىل مستوى األرض يف الوقت المناسب  ،واندالع الحرائق يمكن أن تكون بمثابة تقنية
منقذة للحياةُ .تستخدم هذه التقنية ف الغالب عند اندالع حريق كبي  ،ويجب ر
اليكي بشكل كبي عىل التثقيف حولها يف الموقع.
ي

توقف  ،أسقط وتدحرج
يجب عىل النازحي والمجتمعات المضيفة يف الموقع فهم المخاطر والتأثيات طويلة المدى لالستجابة غي الصحيحة لشخص يشتعل
فيه النيان .اإلجابة الصحيحة ه تعليم المستفيدين كيفية "التوقف ر
والياجع" .بمجرد أن يصل الضحية إىل مستوى األرض  ،يربت عىل
ي
ً
ً
ً
أبدا  ،نظراً
الجسم برفق إلطفاء الحرارة واللهب تماما .من المهم أيضا أن يفهم الجمهور المستهدف عدم خلع مالبس ضحية الحريق
لخطر ر
تقش الجلد المحروق يف هذه العملية.

اإلسعافات األولية للحروق
ر
الت يمكن أن تؤدي إىل نتائج عكسية وضارة .لذلك  ،باإلضافة إىل التدريب  ،يجب أن تكون
هناك العديد من العالجات التقليدية للحروق ي
حقائب اإلسعافات األولية مصحوبة بنسخة مطبوعة من التوجيهات التالية باللغة العربية:
ماذا يجيب ان تفعل
•

تأكد من سالمتك قبل بدء اإلسعافات األولية

•

يف إصابات اللهب  ،قم بإطفاء اللهب من خالل السماح
للمريض بالتدحرج عىل األرض  ،أو عن طريق وضع

•

•

ال تضع معجون األسنان أو الزيت أو معجون الكركم أو القطن
ر
المحيقة
الخام عىل المنطقة

•

ال تضع الثلج

بطانية  ،أو استخدام الماء أو سوائل إطفاء الحريق األخرى •
ر
االحياق عن طريق إزالة المالبس والري
أوقف عملية
•
(شطف أو غسل) الجروح

•

ما ال يجب ان تفعل

•

ضع الماء البارد أو اترك المنطقة المحروقة عىل اتصال
بالماء البارد لبعض الوقت

ال تفتح البثور بإبرة أو دبوس
ال تضع أي مادة ر
مباشة عىل الجرح ألنها قد تصاب بالعدوى
ر
الت توضع
تجنب االستخدام من األدوية الموضعية (األدوية ي
ر
مباشة عىل الجلد) ر
حت يتم وضع المريض تحت الرعاية الطبية
المناسبة

•

يف الحروق الكيميائية  ،قم بإزالة أو تخفيف العامل
ئ
الكيميان عن طريق ري الجرح بكميات غزيرة من الماء
ي

وخاصة يف الصغار أو كبار السن  ،لتقليل مخاطر انخفاض درجة

•

الحصول عىل الرعاية الطبية

حرارة الجسم

•

تجنب استخدام الماء البارد يف مناطق واسعة من الجسم ،

المساعدة إنسانية
• يجب تنسيق توفي  / ESKsالخيام  /الصيانة ودعم المواد غي الغذائية مع الجهة الفاعلة يف المأوى
الصح ،كما يجب مراقبة حالة المصاب من قبل فريق إدارة وتنسيق
صح بالتنسيق مع الفاعل
• إحالة المصابي إىل أقرب مرفق
ي
ي
المخيمات.
المعت للدعم واإلصالح
القطاع
• وبالمثل  ،يجب اإلبالغ عن أي احتياجات أو أرصار ناشئة لألصول القطاعية إىل المجموعة  /الفاعل
ي
ي
و  /أو االستبدال
• توثيق الحادث مطلوب ويجب أن يتضمن أكي قدر ممكن من المعلومات التالية (انظر النموذج المرفق):
 oمصدر الحريق وسبب انتشار الحريق
 oحالة المأوى قبل وبعد الحريق
 oاتفاقية وضع األرض
 oقائمة باألصول التالفة
 oتصنيف أعداد الجرج ودرجة اإلصابة
 oاالحتياجات الخاصة لكل قطاع .تم اتخاذ فعل؛ الدعم المطلوب

