Vježba „NEBODER 2017 II“

1. SCENARIJ VJEŽBE GAŠENJA POŽARA
SPAŠAVANJA NA VISOKIM OBJEKTIMA

1.1.

EVAKUACIJE

I

NAZIV VJEŽBE

„NEBODER 2017 II“
1.2.

CILJ VJEŽBE

1.2.1. Cilj edukativno-pokazne vježbe gašenja požara, evakuacije i spašavanja
Cilj edukativno-pokazne vježbe je praktična provjera mogućnosti interveniranja Javne
vatrogasne postrojbe Grada Splita na visokom objektu Jobova 1. U vježbi su
uključene sve službe kojima je djelatnost zaštita i spašavanje, te će se prezentirati
operativna spremnost navedenih službi, a vezano za mogućnost spašavanja,
zbrinjavanja građana iz objekta u situaciji moguće ugroze. Vježbom će se utvrditi
reakcija stanara na novonastalu situaciju ugroze, te će se nakon analize svih
operativnih postupaka detektirati možebitni nedostaci, koji će se sa prijedlogom
mjera minimalizirati.
Provedba edukacijskih mjera je u cilju:
- podizanja svijesti stanara o važnosti provođenja mjera zaštite od požara i drugih
ugroza, kao i način korištenja te mogućnosti gašenja početnih požara sa vatrogasnim
aparatima u slučaju nastanka požara.
- provjeru prohodnosti evakuacijskih puteva i izlaza;
- provjeru učinkovitosti odziva stanara u izvanrednoj situaciji;
- provjeru funkcionalnosti opreme za gašenje požara(aparata i hidranata);
- upoznavanja stanara sa ponašanjem u slučaju požara,(opasnosti, mjere opreza,
izbjegavanje okolnosti u kojima može nastati požar i sl.)
- načina dojavljivanja požara i drugih ugroza mjerodavnim službama
- komunikacije sa urgentnim službama
Participiranjem urgentnih službi u predviđenoj vježbi analizirati će se spremnost,
operativnost i koordinacija među službama.
Nakon izvršene vježbe analizirati će se:
-

vrijeme od dojave do dolaska vatrogasnih vozila na lokaciju
tijek vatrogasne intervencije

1

Vježba „NEBODER 2017 II“

okolnosti vezane za vatrogasne prilaze, pristupe i površine za operativni rad
vatrogasnih vozila
Reakcija stanara u slučaju mogućeg nastanka požara na građevini

2. MJESTO IZVOĐENJA VJEŽBE
Vježba će se održati u krugu građevine na adresi Jobova 1.

Slika 1. Visoki objekt na adresi Jobova 1

Izvor: Izrađivač elaborata

2.1. Makrolokacija građevine
Građevina je smještena na adresi Jobova 1 u Splitu. Do lokacije građevine gledano
iz sjedišta Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita, dolazi se ulicama
Hercegovačka, Put Suplavla, Zrinsko-Frankopanska, Ulica 7 Kaštela, te skretanjem u
Jobovu. Udaljenost građevine od sjedišta JVP-a iznosi cc-a 3 km.
Vatrogasni pristup je na sjevernoj strani građevine gdje se nalazi glavni ulaz u
građevinu. Otvori za spašavanje su sa istočne strane objekta sukladno postavljenom
vatrogasnom pristupu.
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3. VRIJEME IZVOĐENJA VJEŽBE
Vježba će se održati dana________ studenog 2017. godine s početkom u ________
sati.
Ukupno vrijeme predviđeno za vježbu je 30 minuta. Vježba se odvija u realnom
vremenu.
4. PRIPREMA VJEŽBE
Za donošenje odluke o izvođenju i koordinaciju vježbe zadužen je Pročelnik službe
za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje Filip Butorović. Stručnu pomoć prilikom
izrade elaborata i koordinacije sa žurnim službama pružiti će Grad Split, JVP Grada
Splita i tvrtka „Tehnoplast d.o.o. U svrhu priprema za provođenje vježbe održati će se
radni sastanak na kojem će biti prisutne sve osobe zadužene za pripremu vježbe.
Radni sastanak će se održati ______.11. 2017. na kojemu će se utvrditi slijedeći
detalji:
-

način i vremena održavanja vježbe,
vrsta izvanrednog događaja,
okvirno vrijeme i način odvijanja vježbe,
materijalna sredstva za provedbu vježbe,
određene zadaće i nositelji izvršenja istih u pripremnom razdoblju.
upoznavanje sa scenarijem izvanrednog događaja, te postupcima svih
sudionika.

Nakon završetka vježbe gašnja požara, evakuacije i spašavanja održati će se
radni sastanak svih sudionika u kojem će naglasak biti na uspješnosti provođenja
vježbe gašenja požara, evakuacije i spašavanja.
Pripremnom sastanku će nazočiti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Predstavnik tvrtke Tehnoplast d.o.o.“
Predstavnik stanara
Predstavnik GK Spinut
Predstavnici Grada Splita, (Služba za mjesnu samoupravu zaštitu i
spašavanje i Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo)
Predstavnik JVP Grada Splita
Predstavnik područnog ureda DUZS-a
Predstavnik MUP-a, PU SD Split
Predstavnik HCK
Predstavnik HGSS-a stanica Split
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U pripremnom razdoblju potrebno je obaviti slijedeće aktivnosti:
Upoznati sve stanare s Planom izvođenja vježbe
Nositelj:
Tehnoplast d.o.o.
Rok:
Do------.11. 2017. godine
Upoznati sve učesnike s Planom izvođenja vježbe i njihovim obvezama
Nositelj:
JVP Grada Splita
Rok:
Do. 2017. godine
Obavijestiti sredstva javnog priopćavanja o održavanju vježbe
Nositelj:
Grad Split, Služba za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje
Rok:
Do .2017. godine
Obavjestiti stanare kotara o vremenu održavanja vježbe
Nositelj:
Grad Split, Gradski kotar Spinut
Rok:
Do 2017. godine
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5. ELABORAT IZVOĐENJA VJEŽBE
POLAZNE PRETPOSTAVKE
Slika 2. Mikrolokacija nastanka požara

Nastanak požara
U stanu na 14. katu

Izvor: Izrađivač elaborata

6. MATERIJALNO-TEHNIČKA SREDSTVA ZA OSIGURANJE VJEŽBE
Policijska uprava Splitsko dalmatinska, Zavod za hitnu medicinu SD županije i JVP
Grada Splita, HGSS i Crveni Križ sudjelovati će u vježbi sa standardnim sredstvima i
opremom. Za provedbu vježbe JVP Grada Splita će osigurati 2 vatrogasna vozila
(vatrogasna autoljestva i navalno vatrogasno vozilo)
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7. SCENARIJ VJEŽBE GAŠENJA POŽARA, EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA
Postupci predstavnika stanara ugroženog objekta po nastalom požaru
Nakon saznanja o nastalom požaru, predstavnik stanara dojavljuje Vatrogasnom
operativnom centru 193 nastanak požara. Evakuacija i spašavanje se izvodi
sukladno Planu evakuacije i spašavanja poštujući propisanu proceduru(isključivanje
energenata, otvaranje evakuacijskih izlaza te okupljanje evakuiranih osoba na
predviđeno zborno mjesto). Predstavnik stanara VOC-u na 193, dojavljuje sve
prikupljene informacije koje mogu koristiti službama koje sudjeluju u intervenciji
gašenja požara i spašavanja ugroženih i ozlijeđenih osoba.
Slika 3. Mjesto postavljanja vatrogasne auto ljestve

Mjesto postavljanja
Vatrogasnih vozila

Izvor: Google maps
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Slika 4. Mjesto izvođenja pokazno edukativne vježbe

Mjesto izvođenja
edukativno pokazne vježbe

Zborno mjesto
Za evakuirane osobe

Izvor: Izrađivač elaborata
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Tablica 1. Hodogram aktivnosti stanara

OPIS DOGAĐAJA I HODOGRAM AKTIVNOSTI STANARA UGROŽENOG
OBJEKTA
 Iznenadni događaj - POŽAR STANA NA 14 KATU uslijed čega dolazi do
_____ h

pojave plamena i dima na elektro instalaciji. Dim se širi iz prostorije prema
stubištu.
 Požar je primjećen od strane predstavnika stanara
 Predstavnik stanara dojavljuje događaj Centru 112, koji ga spaja sa VOCom Split

_____ h

 Predstavnik stanara nakon dojave o požaru od VOC-a Split dobiva
informacije o načinu postupanja stanara, te poduzima potrebne mjere
propisane u Planu evakuacije i spašavanja.
 Prestavnik stanara poduzima radnje vezane za uzbunjivanje.

Tablica 2. Postupci žurnih službi

POSTUPCI
VANJSKIH
SLUŽBI
Postupci
VOC-a 193

Postupci
Javne
vatrogasne
postrojbe
Grada Splita

HODOGRAM
POSTUPANJA
____ h

____ h

____ h

_____h

_____h

Postupci

_____h

AKTIVNOSTI ŽURNIH SLUŽBI
 Po zaprimljenoj dojavi o nastalom požaru CENTAR
112 obavještava VOC Split,
Prikupljene
informacije proslijeđuje ostalim urgentnim i
dežurnim službama (Policija, Hitna pomoć,
Dežurna služba Elektrodalmacije)
 Vatrogasni operativni centar po zaprimljenoj dojavi
odmah upućuje vatrogasno vozilo na dojavljenu
lokaciju.
 Na intervenciju se upućuju vatrogasna vozila
sukladno dojavljenoj informaciji.
 Angažiraju se slijedeća vatrogasna vozila:
- Navalno
vatrogasno
vozilo
JVP
Split(6
vatrogasaca)
- Vatrogasna autoljestva 53 m( 2 vatrogasca)
- Na
vatrogasnoj
intervenciji
učestvuje
8
vatrogasaca
 Predviđeni dolazak na mjesto intervencije
Taktički postupci pripadnika vatrogasnih postrojbi.
 Taktički nastup pripadnika vatrogasne postrojbe se
bazira na sihroniziranom nastupu koji uključuje
istovremeno gašenje požara, pretragu prostora te
spašavanje ugroženih osoba. Požar je pronađen i
ugašen.
 Ugrožene osobe su pronađene, spašene te
predane osoblju Hitne pomoći na medicinsko
zbrinjavanje
 HMP po zaprimljenoj dojavi odmah upućuje vozilo
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pripadnika
HMP

Postupci
policijskih
službenika

_____h
____ h
_____h
_____h
_____h
_____h

HMP na dojavljenu lokaciju.
 Dolazak na mjesto lokacije
 Vrše pripremu za prihvat ozlijeđenih osoba
 Prihvaćaju ozlijeđene osobe te ih transportiraju na
daljnju medicinsku obradu
 OKC po zaprimljenoj dojavi odmah upućuje
policijsku ophodnju na dojavljenu lokaciju.
 Po dolasku obustavljaju promet na prometnicama
gdje se odvija intervencija.
 Vrše osiguranje perimetra sigurnosti sudionika, te
osiguravaju intervenciju pripadnika JVP-a, i HMP-a

EDUKATIVNO POKAZNI DIO VJEŽBE

8.

Edukativno pokazni dio vježbe se sastoji od:
-

-

Prezentacija gašenja požara sa vatrogasnim aparatima koja je predviđena u
parku u Jobovoj ulici. Prostor predviđen za edukativno-pokaznu vježbu će biti
ograđen psihološkim trakama radi osiguranja vježbe te sigurnosti osoba.
Odgovorna osoba za provođenje edukativno pokazne vježbe je nadležni
zapovjednik iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita.
Smotriranje pripadnika HGSS-a i Crvenog križa, te prezentacija opreme uz
pokaznu vježbu kojom će se prezentirati način korištenja opreme za
spašavanje osoba iz ugroženog objekta.

8.1. PREDVIĐENI SUDIONICI VJEŽBE
-

Stanari (cc-a 200 osoba)
Vatrogasci JVP GRADA SPLITA ( 8 vatrogasaca)
Policijski službenioci MUP-a, PU SD Split( 3 policijska službenika)
Pripadnici ZHMSDŽ(3 pripadnika)
Pripadnici HGSS-a stanica Split( 4 pripadnika)
Pripadnici HCK (2 pripadnika)
Pripadnici DUZS-a (2 pripadnika)
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