
كیف ینبغي التصرف 
عندما یكون ھناك قناص في الجوار 

حدد سریًعا أنسب الطرق لحمایة حیاتك. ویستطیع العمالء والزبائن اتباع كبیر الموظفین والمدیرین أثناء التعرض لظرف القناص. 

اھــرب.1
حدد طریق وخطة للھرب•
اترك متعلقاتك •
احتفظ بیدیك في مكان ظاھر للعیان•

اختبئ .2
اختبئ في منطقة بعیدة عن •

القناص نظر

أغلق الباب أو امنع الدخول •
إلى مكان اختباءك

قـاتـل .3
عندما ال یكون أمامك خیار غیر •

ذلك وفقط عندما تتعرض حیاتك 
  داھملخطر 

 القناصحاول تعجیز •
تصرف بأكبر قدر من العدوان •

الجسدي وألق األشیاء تجاه 
القناص

عندما  911اتصل بـ 
یكون آمناً القیام بذلك

كیف تتصرف 
عندما تصل قوات األمن إلى مسرح األحداث

:قوات األمنصل تعندما  تتصرفكیف .1
احتفظ بھدوئك والتزم بالتعلیمات•
ارفع یدیك وابسط أصابعك•
 احتفظ بیدیك دائًما في مكان ظاھر للعیان•
الحركات السریعة تجاه رجال الشرطة مثل التعلق تجنب •

 بھم طلبًا لألمان

تجنب اإلشارة أو الصراخ أو النحیب، وال توجھ األسئلة •
 أثناء عملیة اإلخالء

ال تتوقف لطلب المساعدة أو التوجیھات من رجال الشرطة •
الذي دخل منھ أثناء اإلخالء، فقط تابع السیر في االتجاه 

رجال الشرطة إلى المبنى

:911 المعلومات التي یتعین علیك إعطائھا إلى قوات األمن أو إلى عامل الھاتف على رقم.2
القناصمكان الضحایا و•
عدد المھاجمین، إن كان ھناك أكثر من واحد•
  الوصف الجسدي للمھاجم أو المھاجمین•

 مھاجم أو المھاجمینوزة العدد ونوع األسلحة الموجودة بح•
ن في المكانیعدد الضحایا المحتمل•

 التعرف على مؤشرات
 العنف المحتمل داخل مكان العمل

ربما  اً یبدي سلوك ینالموظفأحد . أرسل تنبیًھا إلى قسم الموارد البشریة لدیك إذا كنت تعتقد أن اً أو سابق اً حالی اً موظف القناصقد یكون 
یتسم بالعنف. ربما یُستدل على سلوك العنف المحتمل من خالل مؤشر أو أكثر مما یلي:

االستخدام المفرط للكحول و/أو العقاقیر غیر المشروعة•
الزیادة غیر المبررة في الغیاب و/أو الشكاوى الجسدیة الغامضة•
االكتئاب/أعراض االنسحاب•
واالستجابات العاطفیة غیر المستقرة بشكل ملحوظالتغیرات المزاجیة الشدیدة •
كل في المنزلازیادة التكلم بالمش•
زیادة في التعلیقات غیر المرغوب بھا حول العنف واألسلحة الناریة وغیرھا من األسلحة الخطیرة وجرائم العنف•

اتصل بإدارة المبنى لدیك أو قسم الموارد البشریة 
لمزید من المعلومات والتدریب على ردود األفعال حال وجود قناص في مكان عملك 
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