TŰZOLTÓSÁGON ÉS MENTŐÁLLOMÁSON A VÁCISOK
2018. március-április.
Területi Ifjúsági Katasztrófavédelmi, valamint területi Elsősegélynyújtó Versenyre készülve jártunk
két intézmény területén.

A Tűzoltóság ma már A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szerve, amely
mint területi hatáskörű rendvédelmi szerv, irányítja helyi szerveit a katasztrófavédelmi
kirendeltségeket és a hivatásos tűzoltóságokat. Fő feladata a katasztrófák hatósági
megelőzésében való közreműködés; az illetékességi területén bekövetkező polgári
veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása; a védekezés megszervezése és irányítása; a káros
következmények felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés feladatainak elősegítése; továbbá más
megyében - vagy több megyére kiterjedő - rendkívüli esemény felszámolásában segítség
nyújtása a területileg illetékes szerveknek. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
közvetlen irányítása alatt három katasztrófavédelmi kirendeltség (Szombathely, Sárvár,
Körmend), kirendeltségenként egy-egy hivatásos tűzoltó-parancsnokság működik, szakmai
felügyelete alatt pedig öt önkormányzati tűzoltóság (Celldömölk, Csepreg, Kőszeg, Répcelak,
Vasvár) lát el tűzoltási és műszaki mentési feladatokat.
Iskolánk diákjai (11-13 fő) lelkes újonconként ismerkedtek a felkészülési napokon - március
26-án és április 10-én (20180327_TŰZOLTÓSÁG.html) a




Tűzoltóautóval és szakfelszereléseivel, a
veszélyességi jelekkel bárcakirakó formájában, a
szerelési feladat gyakorlása közben megtanulták a különböző tömlőtípusokat, azokat
kigurítani és összekapcsolni. (Csapatmunkában gyakorolták a 4 fős szerelési feladatot, azaz
nagy távolságra hogyan jut el a víz a „forrástól” a tűzoltás helyszínére. Kemény meló,
logisztikailag is! Az egyes a sugárcsővel és egy tömlővel fut, a kettes két tömlővel és az
osztóval fut, a hármas és a négyes egy-egy tömlővel fut. Majd mindenki gurít, párban
csatolnak, s ha a szerelés kész jelzik a megfelelő kiáltással. Nagyszerű koreográfia!)





egy káresemény bejelentéséhez szükséges protokollal,
iparbiztonsági fogalmakkal activity formájában,
veszélyes anyagot szállító jármű VAX-katalógusból történő beazonosításával.

Ez csak néhány állomás a versenyen várható 17-ből, amire minden csapat otthon készült.
Illetve egy állomás a katasztrófavédelmi versenyen az Elsősegélynyújtásról szólt, így adódott,
hogy egy következő gyakorló helyszínünk két alkalommal a mentősöknél volt.
A Mentőállomáson április 4-én és 17-én Zelenák Krisztián mentős fogadott minket
(20180404_MENTŐÁLLOMÁS.html), s a területi Elsősegélynyújtó versenyre célzottan felkészülve
ismertette meg a fiatalokat egy kárhely, egy potenciális sérült megközelítésének
lehetőségeivel. Ambu babán gyakorolták a a csapattagok az újraélesztés módszerét, s második
alkalommal a defibrillátor a protokoll részévé vált. Bejelentkeztek a fiatalok a Szívcity
alkalmazásba, s még sok dologról eshetett volna szó, de idő szűkössége miatt ezt a két
alkalmat is megköszönve indultak a fiatalok életük első szituációs helyszínére április 12-én a
katasztrófavédelmi versenyen, s már rutinosabbak voltak a területi Elsősegélynyújtó verseny
négy kárhelyén április 20-án.

Köszönet minden szakembernek a felkészítésben való segítségért, s természetesen a
fiataloknak is a lelkes és kitartó, sok szabadidőt igénybevevő munkájukért!

