ĆWICZENIA TAKTYCZNE
w firmie Drutex S.A.
ul. Lęborska 31; 77-00 Bytów

Opracowanie: Wydział Operacyjny KPPSP w Bytowie
Bytów, 20 maja 2016 r.

Cel ćwiczeń
1. Zapoznanie służb ratowniczych, członków PZZK z firmą
DRUTEX S.A. (profilem produkcji, charakterystyką
pożarową składowanych materiałów,
drogami
komunikacyjnymi,
sprzętem
p.pożarowym,
zaopatrzeniem wodnym itp.
2. Kształcenie i doskonalenie zasad postępowania załogi
firmy DRUTEX S.A. w sytuacji awaryjnej, do momentu
przyjazdu służb ratowniczych (alarm pożarowy,
ewakuacja, działania gaśnicze, przekazanie informacji o
sytuacji KDR, współpraca z KDR).

3. Doskonalenie zasad kierowania działaniami ratowniczymi
przed
dowódców
szczebla
interwencyjnego
i
taktycznego.

Cel ćwiczeń
4. Zgrywanie działań służb i straży powiatu bytowskiego oraz
załogi firmy Drutex S.A. podczas wystąpienia sytuacji
awaryjnych (pożaru), dot. Policji, PRM, PSP, OSP.
4. Doskonalenie zasad organizacji
uczestnikami akcji ratowniczej.

łączności

pomiędzy

6. Doskonalenie procedur i zasad postępowania w zakresie
udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy
7. Współdziałanie służb ratowniczych z Powiatowym Zespołem
Zarządzania Kryzysowego.

Siły i środki służb, instytucje współdziałające w sytuacjach
kryzysowych, zaangażowane do ćwiczeń
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Zadania dla ćwiczących
PERSONEL PRACOWNICZY firmy DRUTEX

 Rozpoznanie sytuacji,
 Alarm pożarowy, ewakuacja osób poszkodowanych ze
strefy zagrożenia,
 Powiadomienie SK KP PSP, Powiadomienie
kierownictwa, innych osób, służb-wg procedur,
 Wyłączenie energii elektrycznej,

 Podjęcie pierwszych działań ratowniczych z użyciem
gaśnic, wewnętrznej sieci hydrantowej.

Zadania dla ćwiczących
PERSONEL PRACOWNICZY DRUTEX

 Przekazanie informacji o sytuacji na miejscu zdarzenia
dowódcy pierwszego zastępu straży pożarnej (KDR),
dostarczenie niezbędnej dokumentacji (Instrukcja
p.pożarowa itp.),
 Współpraca personelu kierowniczego zakładu z KDR do
momentu zakończenia akacji ratowniczej,

 Przyjęcie od KDR miejsca akcji ratowniczej.

Zadania dla ćwiczących
STRAŻ POŻARNA

 Działania ratownicze, związane z pożarem hali
produkcyjnej, w tym:
ewakuacja ludzi,
gaszenie pożaru, działania obronne,
udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy
poszkodowanym,
współdziałanie z PRM, Policją
współpraca z PZZK
 Zorganizowanie Sztabu akcji.


Zadania dla ćwiczących
POLICJA

 Zabezpieczenie tras przejazdu służb ratowniczych,
 Ostrzeganie
ludności
w
strefie
zagrożenia
(komunikaty o zagrożeniu) w pobliżu osad przyległych
w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia),
 Pomoc w działaniach ewakuacyjnych,

 Organizacja zadań w zakresie zabezpieczenia
ewakuowanego-wartościowego mienia,
 Pomoc w zabezpieczeniu osób ewakuowanych.

Zadania dla ćwiczących
PAŃSTOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

 Przejęcie od ratowników PSP/OSP osób poszkodowanych pracowników DRUTEX,
 Przeprowadzenie segregacji masowej (triage),
 Udzielnie doraźnej pomocy medycznej na miejscu akcji,
 Rozpoznanie w kontakcie z Woj. Lekarzem Koordynatorem dot.
dodatkowych środków transportu, miejsc szpitalnych w innych
placówkach medycznych (w momencie wystąpienia sytuacji
kryzysowej – wypadek masowy),
 Transport osób poszkodowanych do Szpitala w Bytowie,
innych placówek, dyspozycja LPR (symulacyjnie),
 Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczej (gaszenie pożaru).

Zadania dla ćwiczących
POWIATOWT ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/PZZK
 Włączenie się do pracy w sztabie, udzielanie wszechstronnej
pomocy KDR przy podejmowaniu decyzji dot. sposobu organizacji
akcji ratowniczej w tym:
 akcja ostrzegania i alarmowania ludności w strefie zagrożenia
(w przypadku wystąpienia zagrożenia dla osad sąsiednich),
 organizacja zaplecza socjalnego dla osób ewakuowanych,

 zabezpieczenie pomocy medycznej, psychologicznej dla osób
poszkodowanych,
 pomoc przy organizacji zaplecza logistycznego (wyżywienie,
paliwo, środki gaśnicze itp.).

Założenie taktyczne

Wózkiem widłowym, w worku przewożony jest
granulat do produkcji profili okiennych. Granulat jest
przewożony w kierunku ściany hali, gdzie jest
składowany.
Wózek jest napędzany gazem propan butan z 2 butli.
Operator wózka zauważa płomienie wydobywające się
z otoczenia butli. Zatrzymuje wózek i próbuje gasić
pożar przy pomocy gaśnicy. Działania są nieskuteczne.
Od palącego się wózka zapalają się składowane obok
odpady produkcyjne, opakowania. Operator wózka
powiadamia innych pracowników.
Rozpoczyna się akcja ratownicza.

Uczestnicy ćwiczeń:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bytowie

Ochotnicze Straże Pożarne

Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

Zespół wyjazdowy PRM Szpitala Powiatu Bytowskiego
Załoga firmy Drutex S.A.

