טלפונים והנחיות למקרה
חירום  -מחלקת ביטחון
בכל אירוע חריג יש להודיע תחילה לסייר האוניברסיטה
הסייר זמין ונגיש  24שעות ביממה ומקושר לכל אנשי הביטחון מיידית

סייר האוניברסיטה ,לכל פנייה 24 :שעות ביממה
משטרה		
		
מגן דוד אדום
		
מכבי אש
			
מרכזיה
		
ביטחון אריאל
קב"ט 		
			

100
101
102
03.9066111
03.9061620
054.7776457
03.9066187

054.7766398 053.2202391
053.7201015
053.7757579
053.7203726
6157
054.7776448
054.6002132
6156 6155

		
מפקד צוות כוננות
			
א .חובשים
		
חובש תורן  24ש'
		
הממונה על הבטיחות
				
			
אחראי רעלים
			
מחלקת אחזקה
		

במקרה חירום רפואי הזעק עזרה ,ניתן לבקש סיוע של חובש הנמצא בכוננות דרך סייר האוניברסיטה .הגש סיוע ראשוני עד להגעת
גורמי רפואה מוסמכים ,ברחבי האוניברסיטה פזורים ארונות עם ציוד החייאה.

פריצה ,חבלה ,ארוע פלילי ,חפץ חשוד (או גורמים עויינים) הזעק את סיור מחלקת הביטחון במרכז ( 24שעות ביממה)
גז :במידה והנך מזהה דליפה סגור ברז ראשי ,התקשר לביטחון ולאחראי רעלים ,דאג לפינוי הבניין באמצעות
מערכת הכריזה בכניסה לבניין.
שריפה :כבה את האש באמצעות מטף והזעק עזרה ,נתק מיד את מפסקי זרם החשמל הנמצאים בכניסה לבניין.
סכנת נפשות :אם נתיב המילוט שלכם בסכנה או אינכם יכולים לכבות את האש באופן בטוח  -עזבו מיד את אזור הדליקה ודאגו לפינוי
הבניין באמצעות מערכת הכריזה .אסור לרדת בחדר מדרגות אפוף עשן ואסור להשתמש במעלית.
נלכדתם במבנה בוער :יש להיכנס לחדר הקרוב ביותר אליכם ,לסגור את הדלת ולפתוח חלון לקבלת אוויר מבחוץ ,מנעו מהאש
והעשן לחדור בעזרת בדים רטובים ,כסו את איברי הנשימה בבד רטוב.

בעת אירוע כימי יש להתקשר ישירות לממונה על הבטיחות.
התנהגות נכונה בעת התרחשות רעידת אדמה:
בעת שהייה בתוך מבנה:
אם הנך נמצא בתוך מבנה וחש שהאדמה רועדת  ,עבור במהירות למקום בטוח  -על פי סדר העדיפויות שלהלן:
 .1אם ניתן לצאת מהמבנה בתוך שניות – צא מהמבנה אל שטח פתוח בעיקר במבנה חד קומתי או בקומת קרקע.
 .2אם לא ניתן לצאת מהמבנה במהירות -היכנס למרחב המוגן (ממ"ד) .יש להשאיר את דלת הממ"ד פתוחה.
 .3אם לא ניתן לצאת מהמבנה במהירות ואין מרחב מוגן  -צא אל חדר המדרגות ואם ניתן ,המשיך לרדת אל היציאה מהבניין.
 .4רק אם אינך יכול לפעול כך -תפוס מחסה תחת רהיט כבד ,או שב על הרצפה צמוד לקיר פנימי.
 .5אם הרעידה מתרחשת כאשר הינך מחוץ לבנין  -הישאר בשטח הפתוח והתרחק ממבנים ,ומעמודי חשמל.

טלפונים חיוניים נוספים במצבי חירום
04.8541900
במקרה הרעלה  -מרכז רעלים בית חולים רמב"ם
אירוע חומרים מסוכנים  -המשרד לאיכות הסביבה  -מרכז מידע לחומ"ס
08.9783823
או לפיקוד העורף  -מרכז מידע לחומ"ס

08.9253321 08.9253626

חשוב לזכור ולהכיר :במידה וקיים באזורך לחצן חירום ,לחץ עליו.
03.9061620
 106או
מוקד אריאל :מקושר לצה"ל ,משטרה ,מד"א.
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EMERGENCY TELEPHONE
NUMBERS & GUIDELINES
An on-duty security officer is available 24 hours a day and directly connected to all security forces.
Any suspicious incidents should be reported to the university’s Chief Security Officer.

24-hour Campus Security hotline: 053.2202391 or 054.7766398
Police 			

Emergency Squad

100
101

Magen David Adom
(First aid)
Fire Department

Chief Medic 		
24-hr. on-duty medic

102
03.9066111
03.9061620
054.7776457
03.9066187

Switchboard Operator
Ariel Municipal Security
Chief Security Officer

			

Safety officer

			
Toxic substances
Maintenance		

053.7201015
053.7757579
053.7203726
6157
054.7776448
054.6002132
6155 6156

		

For medical emergencies, call for help. The medic on-duty can be reached through the on-duty campus security officer. Administer first aid to a
victim of illness or injury until the arrival of professional medical help. Resuscitation kits are available at several locations around the university.
In case of break-ins, property damage, criminal activity, suspicious objects or hostile persons, call Campus Security (24 hour a day).
Noxious gases: In cases of gas leaks, close the main valve and contact the Toxic Substances Officer. Activate the alarm system at the entrance to the
building to evacuate the building.
Fire: Use a fire extinguisher to put out fires and call for help. Main electrical switches at the entrance to the building should be shut off.
Life-threatening situations: If your escape route is blocked, or if you cannot safely extinguish the fire, leave the area of the fire immediately and
activate the alarm system at the entrance to the building to evacuate the building. Do not attempt to exit the building via a smoke-filled stairway,
and do not use the elevator.
If you are trapped in a burning building: Go into a near-by room, shut the door and open a window to let in fresh air. Place a wet cloth around the
doorway to prevent fire and smoke from entering the room. Cover your nose and mouth with a wet cloth.

In case of a chemical emergency, call the safety office directly.
What to do in case of an earthquake:

If you are inside a building during an earthquake, go as quickly as possible to a safe place, according to the following order of priorities:
1. If you can leave the building (a one-story building or the ground floor) within a matter of seconds, exit the building and go outside to an
open area.
2. If you cannot exit the building quickly, go to the “Mamad” (secure space). Leave the Mamad door open.
3. If you cannot exit the building quickly, and there is no Mamad (secure space), go to the stairwell and if possible go down the stairs to the exit of
the building.
4. Only if you are unable to follow any of the steps outlined above, take cover under a heavy piece of furniture next to an inner wall.
5. If you are outdoors when an earthquake strikes, remain in an open area and move away from buildings and electric poles.
In case of poisoning: Call the National Poison Control Center at the Rambam Medical Center

04.8541900

Hazardous Material: Call the Environmental Emergency Center of the Israel Ministry for Environmental Protection

08.9253626 08.9253321
Or call the Emergency Information Center at the Home Front Command

08.9783823

It is important to remember and familiarize yourself with the emergency alarm buttons in your vicinity.
Press in case of emergency. The Ariel Municipal Telephone Call Center is directly connected with the IDF,
the Police and Magen David Adom. Dial
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