כללי התנהגות בחירום

עובד/דייר נכבד,
כחלק מהערכות המכון לאירועי חירום ,ברצוננו לעדכנך בדבר מיקומם של מקלטים ציבוריים ומחסות מוגנים
ברחבי המכון וכן באופן בו עלייך לנהוג בעת רעידת אדמה ובעת הישמע אזעקה.
היערכות החירום במכון וייצמן ,מתייחסת לשני תרחישים עיקריים אליהם יש להיערך:
תרחיש מלחמה הכולל נפילת טילים:
המרחבים המוגנים ,הם מרחבים הבנויים בטון -מרחב מוגן דירתי (ממ"ד) ,מרחב מוגן קומתי (ממ"ק) או מקלט
ציבורי.
בתוך בנייני המשרדים והמעבדות ,קיים שילוט מתאים המציין מיקום המרחב המוגן.
הטיפול במרחבים מוגנים אלו ,מתבצע ע"י המנהלן ועל פי הנחיות האבטחה.
אם אינך מכיר את מיקום המרחב המוגן בסביבת העבודה שלך ,נא פנה אל המנהלן כדי שידריך אותך על מיקומו
ועל הדרך הקצרה ביותר להגיע אליו במקרה חירום.
המקלטים הציבוריים ,אמורים לספק מענה מיגון ,לסגל המכון שנמצא מחוץ לבניין בעת התקפת טילים או לאלו
שאין להם מרחב מוגן בביתם.
המקלטים נפתחים בעת העלאת רמת הכוננות ועפ"י הערכת מצב ובשוטף הם סגורים ועוברים ניקיון וריענון
תקופתי.
בתוך כל מקלט ציבורי יש מספר אמצעים להגנה ולשהייה של מספר שעות :שירותים ,חומרי ניקוי ,טלפון,
מערכות סינון אב"כ למיגון כנגד חומרים כימיים ,מים לשתייה ,ערכת עזרה ראשונה ורדיו.
להלן הנחיות המיגון בעת הישמע אזעקה:
מרגע הישמע אזעקה ,פרק הזמן המוקצב למציאת מחסה הינו כ 09 -שניות.
א .לשוהים במבנה
עליך להיכנס למרחב המוגן אותו בחרת תוך  09שניות.
זאת על פי סדר העדיפות הבא:
)1

ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) או ממ"ק (מרחב מוגן קומתי) הם הבחירה המועדפת.

)2

מקלט בבניין – אם חדר המדרגות הינו פנימי ,עליך לרדת למקלט דרך המדרגות ללא קשר
לזמן הנדרש כדי להגיע אליו (מאחר וחדר המדרגות מהווה מיגון טוב אף הוא) .אם חדר
המדרגות אינו מוגן ופנימי ,יש לרדת למקלט רק בתנאי שניתן להגיע אליו תוך פרק הזמן
המוגדר באזורך מרגע הישמע האזעקה.

)3

מקלט ציבורי  -בתנאי שניתן להגיע אליו תוך פרק הזמן המוגדר באזורך מרגע הישמע
האזעקה.

)4

חדר פנימי – אם אין ברשותך ממ"ד ,ממ"ק או מקלט שניתן להגיע אליו בזמן ,עליך לבחור
בתוך ביתך את החדר הפנימי ביותר ,בעל מינימום קירות חיצוניים ,חלונות ,דלתות
ופתחים.

)5

דיירי בנייני קומות:
א) בבניין בן שלוש קומות במבנה ללא ממ"ד או ממ"ק ,חדר המדרגות בקומה
האמצעית הוא המקום המוגן ביותר .לכן דיירי הקומה השלישית אשר אין
ברשותם ממ"ד או ממ"ק ירדו קומה אחת .אילו דיירי הקומה הראשונה יעלו
קומה אחת.
ב) בבניין מעל שלוש קומות במבנה ללא ממ"ד או ממ"ק ,דיירי הקומה הרביעית
ואילך ירדו שתי קומות אל חדר המדרגות ואילו דיירי הקומה הראשונה יעלו
קומה אחת.

ב .לשוהים בבנייה קלה (יביל)
המבנה היביל מקנה הגנה חלקית בלבד .בעת הישמע אזעקה ,עליך לשכב על הרצפה ולהגן על
הראש באמצעות הידיים.
ג .לשוהים בחוץ
יש להיכנס מייד למבנה קרוב .אם אין מבנה סמוך יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש
באמצעות הידיים.
ד .לנוסעים ברכב
יש לעצור בצד הדרך ולהיכנס למבנה קרוב.
במידה ולא ניתן להגיע למחסה בפרק הזמן העומד לרשותך ,יש לעצור בצד הדרך ,לצאת
מהאוטו ,להתרחק ממנו ,לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים.
יש להאזין להנחיות ברדיו ,ניתן לצאת מהמיגון לאחר  09דקות באם לא ניתנה הוראה אחרת ,לא תושמע צפירת
הרגעה.
*מצורפת מפת המקלטים הציבוריים במכון
מוקד האבטחה במכון ,יעביר לכלל הדיירים עפ"י רשימת התפוצה התרעות באמצעות הודעת :SMS
 .1הודעת אזעקה –
”WIS Security Center:” Alarm has sounded– please enter protected area
 .2הודעת הרגעה –
”WIS Security Center:” You may leave protected area
תרחיש רעידת אדמה:
בעת שהייה בתוך מבנה:
אם אתם נמצאים בתוך מבנה וחשים שהאדמה רועדת תחת רגליכם ,עברו במהירות למקום בטוח  -על פי סדר
העדיפויות שלהלן:
 .1שטח פתוח – אם ניתן לצאת מהמבנה בתוך שניות – צאו מהמבנה אל שטח פתוח.
(בעיקר השוהים במבנה חד קומתי או בקומת קרקע)
 .2אם לא ניתן לצאת מהמבנה במהירות -היכנסו למרחב המוגן (ממ"ד) .יש להשאיר את דלת
הממ"ד פתוחה.

 .3אם לא ניתן לצאת מהמבנה במהירות ואין מרחב מוגן  -צאו אל חדר המדרגות ואם ניתן,
המשיכו לרדת אל היציאה מהבניין.
 .4רק אם אינכם יכולים לפעול כך -תפסו מחסה תחת רהיט כבד ,או שבו על הרצפה צמודים לקיר
פנימי.
הנחיות נוספות:


לפני עזיבת המבנה יש לנתק את המפסקים הראשיים של הגז ושל החשמל.



בדרככם למקום הבטוח התרחקו מקירות הבניין החיצוניים ,מחלונות וממדפים.



אין להשתמש במעלית בזמן הרעידה ולאחריה  -אתם עלולים להיתקע בתוכה.



אם אתם יושבים בכיסא גלגלים  -נעלו אותו והגנו על ראשכם (לאחר שהגעתם למקום בטוח).

בעת שהייה בחוץ:


אם הרעידה מתרחשת כשאתם מחוץ לבניין  -הישארו בשטח הפתוח והתרחקו ממבנים,
מגשרים ומעמודי חשמל.

מוקד האבטחה במכון ,יעביר לכלל הדיירים עפ"י רשימת התפוצה את ההתרעה באמצעות הודעת :SMS
”WIS Security Center: “Earthquake Alarm, please make your way to open ground
הודעות  ,SMSממוקד האבטחה של המכון ,ישלחו לכל מספרי הטלפון הסלולרי המעודכנים במערכת Internal
.Services
לדיירים המתגוררים בתחומי המכון ,ניתנת האפשרות להוסיף מספרי טלפון סלולרי של בני המשפחה המתגוררים
עמם.
הזנת מספרים אלו תעשה באזור.Emergency numbers for Weizmann residents :
לנוחיותכם ,מצ"ב לינק ישיר למסך העדכון:
:https://prodis.weizmann.ac.il/pls/htmldb/f?p=133:301
ההוראות המחייבות הינן ההוראות של פיקוד העורף  ,למידע נוסף מומלץ לפנות לאתר פיקוד העורף בכתובת:
www.oref.org.il
בברכה,
ענף ביטחון
טלפון חירום 2000

מפת מקלטים ציבוריים

