
لل : إرشادات للحجاج أثناء تواجدهم داخل المخيم : أو

تجنب إشعال أي مصادر اللهب إل في المواقع المخصصة لذلك ( المطبخ ) .

تعرف على مخارج الطوارئ القريبة منك والطرق المؤدية لها .-1

ضرورة المحافظة على ممرات الطوارئ سالكه وخالية من أي عوائق .-2

عند وقوع خطر ل قدر ال تصرف بهدوء وساعد كبار السن والنساء والفطفففال-3

للخروج من المخيم .

تجنب التحميل الزائد للكهرباء عند الحاجة لمصدر الطاقة الكهربائية .-4

الخدمات المتوفرة بالمخيم أعدت لراحتففك فاسففتخدمها بالشففكل الصففحيح وحففافظ-5

على نظافتها .

لسلمتك اتبع كل الرشادات التي تبلغ لك داخل المخيم فهي تقودك للسلمة .-6

كن حذراا عندما تدخن وأرمي أعقاب السجائر في المكان المخصص بعففد التأكففد-7

من إفطفائها ( علماا أن التدخين محرم ومضر للصحة ) .

من أجل سلمتك أحرص على وضع المخلفات في المففاكن الخاصففة بهففا داخففل-8

المخيم .

الثاني عشر : مخاطر الدزدحام :

تجنب الماكن المزدحمة بالحجاج لن ذلك يؤدي إلى حدوث مال تحمد عقباه :

الدهس نتيجة لزيادة عدد الحجاج في وقت واحد .-1

التعرض لشعة الشمس لساعات فطويلة في ظففل الدزدحففام يففؤدي إلففى الصففابة-2

بضربات الشمس .

الدزدحام قد يؤدي إلى إعاقة حركة المرور مما يزيد من نسبة الغادزات المنبعثففة-3

من عوادم السيارات والتي قد تؤثر على صحتك .



الدزدحام قد يؤدي إلى إعاقة حركة مركبففات السففعاف والففتي قففد تحمففل بعففض-4

المصابين والذين يحتاجون إلى نقلهم إلى المستشفيات أو المراكز الصحية .

الدزدحام قد يؤدي إلى دزيادة عدد الصابات في حالة وجود كارثة ل سمح ال .-5

التجمع في وقت واحد في مكان ما مفن المشفاعر المقدسفة قففد يففؤدي إلفى دزيفادة-6

عدد الوفيات نتيجة لعملية الختناق لقلة الوكسجين .

ال للعابثين .-7 تجمع الحجيج في وقت واحد قد يكون هدفاا سه

ثالثلا : مخاطر الغادز :

ال-1 إن امتناعك عن تداول واستخدام الغادز فففي عمليففات الطهففي فففي المشففاعر دلي

على وعيك .

لسلمتك وراحتك ل تطهو إل في المواقع المخصصة لذلك داخل المخيمات .-2

تأكد من وجود مطفيات الحريق بالقرب من موقع الطهي .-3

عند تحرك الهواء فل تستمر في عملية الطهي .-4

ضرورة مراقبة الموقد عند الطهي .-5

إن التنقل بالجمر داخل المخيم قد يسبب حريق ل سففمح الفف فففاتركه فففي المكففان-6

المخصص لذلك .

إرشاد رجال المن والسلمة بكل مخالفة فردية تراهففا تحقففق مبففدأ التعففاون مففع-7

الجهات المعنية في منع استخدام اسطوانات الغادز .



رابعلا : مخاطر السيول :

عند هطول المطار بشكل غزير فيجب عليك إتباع الرشادات التعليمات التالية :-

حاول التجاه للماكن المرتفعة .-1

إذا فطلب منك التجاه إلى أماكن معينة فعليك اتباع التعليمات بدون تردد .-2

كن مستعداا للخروج من منطقة الخطر عند صدور النذار أو مشففاهدتك لغففزارة-3

المطار الساقطة .

راقب الطرق والجسور والراضي المنخفضة وحاول البتعاد عنها .-4

ل تحاول المرور من تيار مائي سيراا على القدام إذا كان الماء وفق ركبتك .-5

كن أكثر حذراا في الليل عند ما يصعب التعرف على مخافطر السيول .-6

تذكر أن المطر الغزير ولو لفترة قصيرة قففد تتبعففه سففيول فففي المنففافطق الجبليففة-7

والمرتفعات .

خامسلا : مخاطر تساقط الصخور :

عند حدوث تساقط للصخور في المشاعر المقدسة فعليك إتباع الرشادات التالية لتجنب

ذلك :-

تجنب الصعود للمنافطق العالية من الجبال إل إذ اضطرتك الظروف لصعودها .-1

أحففذر مففن التحففرك علففى الصففخور غيففر المسففتقرة حففتى ل تصففاب بففالذى أو-2

تعرض الحجيج للصابة نتيجة تحرك الصخور للسفل .



يجب عليك إبل غ الجهات المختصة عن الصخور التي يمكن أن تشففكل خطففورة-3

على الحجيج نظراا لوضعها غير الطبيعي .

سادسلا : مخاطر الرياح والعاصير :

عند حدوث الرياح والعاصير فعليك إتباع الرشادات التالية لحماية نفسك  وممتلكاتك

.

تابع الستماع إلى الحوال الجوية والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة-1

.

تأكد تماماا من أن خيمتك مثبتة جيداا حتى ل تقتلعها الرياح والعاصير .-2

أسرع إلففى إفطفففاء النففار أيففاا كففان مصففدرها حففتى ل تحففدث حرائففق فففي الخيففام-3

المجاورة ل قدر ال .

أقفل التيار الكهربائي فوراا .-4

أبق في خيمتك لنه ربما تكون الرياح قوية وفي حال صدور تعليمات بففالخلء-5

فعليك اتباع ذلك وعدم مخالفة التعليمات .

ابتعد عن منطقة الكارثة لن الستطلع قد يؤدي إلى إعاقة عمليات النقاذ .-6

تجنب الوقوف بالقرب من الكباري والجسور لكي ل تعرض نفسك للخطر .-7

تجنب الوقوف بالقرب من أعمدة خطوط الكهرباء والتي وقعت بفعل الرياح .-8



سابعلا : إرشادات الحجاج في أنفاق السيارات :

يجب عليك إتباع تعليمات رجال المن من حيث التوقف عند مدخل النفففق حففتى-1

يتم تحرك المركبات المزدحمة داخل النفق .

يجب عليك إفطفاء محرك السيارة أثناء التواجد بفالنفق حفتى تقففل نسفبة الغفادزات-2

المنبعثة من عوادم السيارات والتي قد تضر الحجيج .

عند حدوث حريق بإحدى السففيارات المتوقففة داخفل النففاق ل قففدر الف فيجففب-3

عليك إخلء المركبة من جميع الركاب والتوجه خارج النفق .

يجب عليك عدم إيقاف المركبات بالقرب مففن مففداخل النفففاق أو مخارجهففا لن-4

ذلك قد يعيق حركففة المركبففات وبالتففالي عرقلففة حركففة المففرور لفففترات دزمنيففة

تؤدي إلى دزيادة نسبة الغادزات الضارة المنبعثة من عوادم المركبات .

العبور داخل أنفاق المشاة يكون من خلل الماكن المخصصة لعبور المشاة .-5

ثامنلا : إرشادات الحجاج في أنفاق المشاه :
عند دخولك إلى أنفاق المشاة فيجب عليك أن تحرص على عدم الجلوس بالنفاق لن-1

ذلك قد يعيق حركة الحجيج داخل النفففق ممففا يففؤدي إلففى حففوادث الففدهس والختنففاق

داخل النفق .

ال لتتمكففن مففن-2 عند ملحظتففك لوجففود ادزدحففام داخففل النفففق فيجففب عليففك الففتريث قلي

العبور بكل سهولة .



عند ملحظة وجود أي فطففارئ داخففل النفففق عليففك عففدم التجمهففر عنففد مففدخل النفففق-3

والبتعاد عن المكان لحين دزوال الحادث .

يجب أن يكون سيرك داخل النفق معتدل بمعنى أن ل تسرع فتثير الذعر بين الحجيج-4

أو تمشي ببطء فتعيق الحركة .

يجففب إتبففاع إرشففادات رجففال المففن عنففد النفففاق فففي حالففة مففا يسففتوجب ذلففك-5

ل قدر ال .

عند ملحظتك لي مشكلة داخل النففق ل قففدر الفف فيجفب عليفك إخبففار رجفال المفن-6

خارج النفق لتخاذ الجراءات اللدزمة لمعالجة هذه المشكلة .

يجب عليك متابعة لوحات مخارج الطوارئ عند حدوث ادزدحام داخل النفق -7

يجب عليك عدم الفففتراش أمففام مففداخل أو مخففارج النفففاق حففتى ل يحففدث ادزدحففام-8

للحجيج قد يؤدي إلى كارثة علك وعلى أسرتك ل قدر ال .

عففدم رمففي المخلفففات داخففل النفففق لن هففذه لمخلفففات قففد تففؤدي إلففى تففدهور الحالففة-9

الصحية داخل النفق وكذلك تعيق السير .

تاسعلا : التصرف السليم عند الحوادث :

من المفترض أن تكون هناك خطة قد وضعت مع الحجففاج لكيفيففة مغففادرة المخيففم فففي

حالة نشوب حريق ل سمح ال على أن يعرف كل حاج دوره فيها وفطريقة تنفيذها 

ال عند حدوث حريق ل سمح ال فإنه من الواجب اتباع الخطوات التالية : فمث

تأكد من خروج الجميع من المخيم من مخارج الطوارئ .-1

 ) وإذا كان الحريق ل يففزال998اتصل بالدفاع المدني فوراا على هاتف رقم ( -2

صغيراا حاول مكافحته بطفاية الحريق الموجودة في المخيم .

كن قريباا من الباب للهروب .-3

حول النحناء والقتراب من الرض لتجنب الحرارة والدخان المتصاعد .-4

ال مففن-5 عند حدوث حريق كبير ل سمح ال ففإنه مففن الففواجب إخلء المخيففم كففام

الحجاج واستخدم مطفيات الحريق لمكافحة الحريق بعد التصال بالدفاع المففدني

.



عاشرلا : الفتراش :

يعتبر الفتراش في موسم الحج مففن قبففل الحجففاج ظففاهرة سففيئة إذا أن بعففض الحجففاج

يقوم بافتراش الرصفففة والشففوارع والنفففاق ممففا قففد يلحففق الذى بهففم وبغيرهففم مففن

الحجاج من حوادث الدهس سواء من السيارات أو الحجاج وتعطيففل حركففة السففيارات

النصائح التي يجب مراعاتها لسلمتك.أو المشاه وإليك أخي الحاج الكريم بعض 

الطرق جعلت للسير ولم تكن للنوم والجلوس.-1

استخدام الطرق لغراض أخرى قد يسبب المضايقة لخيك الحاج.-2

افتراش الطرق خطر كبير عليك.-3

وعيك واتباع تعليمات السلمة يسهل تأديتك لمناسك الحج.-4

افتراش الرصفة والشوارع قد يلحق الذى بك هل ابتعدت أخففي الحففاج الكريففم-5

عن ذلك من أجل سلمتك.

عنففد النتهففاء مففن رمففي الجمففرات تففذكر أخففي الحففاج الكريففم أن هنففاك أمففاكن-6

خصصت لراحتك.

الحادي عشر : إرشادات عامة للحجاج أثناء تأديتهم مناسك الحج :

تجنب الزحام أثناء الطواف والسعي ورمي الجمرات ..1

من الفضل استخدام الطرق المخصصة للمشاة عند رغبتك في المشي ..2



لسلمتك تصرف بسرعة لحماية نفسك واحتفظ بالهدوء والسكينة ..3

ل تتأثر ببعض السلوكيات الفردية والغير واعيه وابتعد بنفسك عنها ..4

 ) .998ل تترد في استدعاء رجال الدفاع المدني على الهاتف ( .5

ثانيلا : إرشادات عامة للحجاج أثناء تواجدهم خارج المخيم :

لبد من معرفتك عنوان مؤسسة الطوافة التابع لها وموقع المخيم ..1

تجنب السير بين السففيارات داخففل النفففاق واسففلك الطريففق المخصففص.2

لذلك .

استخدم المظلة الواقية من الشمس والمطر أمر ضروري لسلمتك ..3

أخففي الحففاج كففن حففذراا عنففد ركففوب الحففافلت والنففزول منهففا وتجنففب.4

مزاحمة الخرين .



الثالث عشر : إرشادات للحجاج عببن مخبباطر الصببدوع والشببقوق والهبببوط

الرضي :

عنففد ملحظتففك لوجففود صففدع أو شففق أو هبففوط أرضففي فيجففب عليففك إتبففاع

الرشادات والتعليمات التالية :

تبليغ أقرب مركز للدفاع المدني ..1

يجب عدم القتراب من هذه الماكن حتى ل تعيق عمليات النقاذ ..2

عند إقامة خيمتك فحاول أن تكون بعيداا عن أماكن التصدعات والتشققات الرضية.3

لن الماكن القريبة عادة ما تكون عرضة للمزيد من التصدعات .

إذ فطلب منك الخروج من مكان الكارثة فعليك بإتباع التعليمات الصادرة إليففك دون.4

تردد .

عند ملحظتك لوجود ظواهر صففدوع أو شففقوق أو هبففوط جديففدة أو وجففود شففبكة.5

مياه تالفة فيجب عليك تجنبها وإبل غ الجهات المختصة بذلك  .


