
 
 

Disaster and Emergency Codes  

 

Code Level  Description of the Emergency  Code description  Code Colour  
▪ Stand by  

▪ Active 

▪ All clear  

Fire or smoke emergency, any internal emergency e.g. : 

▪ Structure damage / collapse  

▪ Internal explosion  

Fire, Internal Emergency / 

Disaster  
Code Red 1 

▪ Stand by  

▪ Active 

▪ All clear 

  Any external emergency that overwhelms the available health resources (with 

patients arrival) e.g. : 

▪ Aircraft crash 

▪ An outside explosion  

▪ Mass casualties from a multi-vehicle accident  

▪ Hurricane or tornado 

▪ Flood, torrents 

▪ Nuclear, biological and/ or chemical incidents  

External Emergency / 

Disaster  
Code Yellow 2 

▪ Stand by  

▪ Active 

▪ All clear 

Bomb threat or suspicious item (mail, message)  Bomb Threat  Code Black 3 

▪ Stand by  

▪ Active 

▪ All clear 

Severe weather e.g. High winds. Hail. Dust storms, excessive precipitation, 

torrents, thunderstorms, lightning, tornadoes, cyclones, blizzards and floods. 
Sever weather  Code Gray 4 

▪ Stand by  

▪ Active 

▪ All clear 

Hazardous material spill/ release or biological agent threat inside the hospital 

(biological, chemical, radioactive) 

Hazardous material spill/ 

release  
Code Orange 5 

▪ Stand by  

▪ Active 

▪ All clear 

Any internal emergency that affects service delivery e.g.  

▪ Power outage  

▪ Information technology disruption  

▪ Utility disruption  

Utility Failure  Code Brown 6 

▪ Stand by  

▪ Active 

▪ All clear 

Person with a weapon, active shooter hostage situation. 

▪ Use of firearms  

▪ May or may not have a pattern of selected victims. 

Active shooter with 

weapon, hostage 

situation)   

Code Silver 7 

▪ Active 

▪ All clear 
A child / infant is missing or known to have been kidnapped.  Child / infant abduction  Code Pink 8 

▪ Stand by  

▪ Active 

▪ All clear 

When there is an abusive or assaultive person or threatening within a facility, 

without a weapon (knife, gun etc) 

▪ Direct or verbal threats of harm  

▪ Intimidation of others by words and/or action  

▪ Refusing to follow the rules/ policies 

▪ Extreme suspiciousness 

▪ Destruction of property.  

Combative person, Assault 

/ Abusive Behavior, 

Violent Situation (with no 

weapon)  

Code White 9 

▪ Stand by  

▪ Active 

▪ All clear 

Medical emergency e.g. cardiac / respiratory arrest (adult or 

pediatric) or imminent cardiac arrest. 

Cardiopulmonary 

arrest or imminent 

arrest  

Code Blue 10 

Announce for hospital 

evacuation. 
Any Internal Emergency / Disaster that threat the patients / staff safety. No code / No colour   Hospital Evacuation 11 

Announce for end of 

the disaster. 
When the Emergency / disaster end whether internal or external  No code / No colour   End of Disaster 12 



 
 

Disaster and Emergency Codes  

 
 

 

 

 االستعداد ▪

 التفعيل ▪

  انتهاء الحالة ▪

 الطوارئ الداخلية  أي حالة طوارئ داخلية حريق / دخان
Code Red 

 الرمز األحمر

 االستعداد ▪

 التفعيل ▪

 انتهاء الحالة ▪

 الكوارث الخارجية أي حالة طوارئ خارجية مثل حرائق خارجية إصابات متعددة حوادث جماعية
Code Yellow 

 الرمز األصفر

 االستعداد ▪

 التفعيل ▪

 انتهاء الحالة ▪

 تهديد وجود قنبلة أي تهديد بوجود قنبلة
Code Black 

 الرمز األسود

 االستعداد ▪

 التفعيل ▪

 انتهاء الحالة ▪

حالة طوارئ بفعل الطقس مثل االمطار /العواصف الرملية / العواصف الرعدية / الرياح أي 

 الشديدة
 طوارئ الطقس

Code Gray 

 الرمز الرمادي

 االستعداد ▪

 التفعيل ▪

 انتهاء الحالة ▪

 أي خطر او انسكاب  املواد الكيميائية البيولوجية االشعاعية
خطر املواد الكيميائية 

 االشعاعيةالبيولوجية 

Code Orange 

 الرمز البرتقالي

 االستعداد ▪

 التفعيل ▪

 انتهاء الحالة ▪

تعطل في اي حاله طوارئ داخلية تؤثر علي تقديم الخدمة مثال. انقطاع التيار الكهربائي 

 االنترنت تعطل في برامج تقديم الخدمة الطبية.

 

 انقطاع او تأثر في الخدمة
Code Brown 

 الرمز البني

 االستعداد ▪

 التفعيل ▪

 انتهاء الحالة ▪

، ومن املمكن استخدام سالح بوجود او عدم وجود حاله رهائن او  شخص لديه سالح ، وجود 

 رهائن
   اطالق نار او رهائن

Code Silver 

 الرمز الفض ي

 التفعيل ▪

 انتهاء الحالة ▪
 اختطاف طفل / رضيع فقد او اختطاف طفل رضيع

Code Pink 

 الرمز الوردي
 االستعداد ▪

 التفعيل ▪

 انتهاء الحالة ▪

وجود شخص يهدد داخل املنشئة بدون استخدام سالح سواء التهديد اللفظي او التهديد 

 املباشر او رفض اتباع التعليمات او تدمير املمتلكات
  عتداء داخل املنشئةا

Code White 

 الرمز األبيض

 االستعداد ▪

 التفعيل ▪

 انتهاء الحالة ▪

الطوارئ الطبية مثل السكتة القلبية/التنفسية )البالغين أو األطفال( أو سكته قلبيه حاالت 

 .وشيكه
 وقف القلب او التنفس  ت

Code Blue 

 الرمز االزرق

ن اخالء أعال  ▪

 املستشفى
 اي الطوارئ الداخلية/الكوارث التي تهدد سالمه املرض ي/املوظفين.

 ال يوجد رمز/ال لون 

 

Hospital Evacuation 

 اخالء املستشفى

أعلن عن نهاية  ▪

 الكارثة

 عندما تنتهي الطوارئ/الكوارث سواء كانت داخلية أو خارجيه

 

 ال يوجد رمز/ال لون 

 

End of Disaster 

 نهاية الكارثة


