Vaja - reševanje ponesrečenih z višin v tovarni Falco Szombathely
dne 15.9.2012
Vaja je aktivnost v okviru SU-HU projekta »Rešujmo skupaj«, sodelovali sta dva pripadnika
Civilne zaščite Mestne občine Murska Sobota, trije pripadniki Gasilske zveze Murska
Sobota in sedem pripadnikov PGD Černelavci z brizgalno cisterno.
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Začetek aktivnosti ob 6:00 s pregledom sredstev in pregledom enote PGD
Černelavci. Po zaključenem pregledu odhod v Szombathely.
Prihod v gasilski dom v Sombathelu ob 9:30, sprejmeta nas vodja intervencije g.
Göncz Szabolcs Szabolz in vodja izpostave Krizmanics Ferenc.
V dvorani gasilskega doma vodja intervencije pojasni scenarij nesreče v tovarni
ivernih plošč Falco, ter opiše aktivnosti ki se bodo odvijale na mestu intervencije.
Enota PGD Černelavci bo sodelovala pri reševanju v požaru ponesrečenih iz
kovinskega podesta tovarniškega stolpa.
Pred odhodom na intervencijo se smo na dvorišču GD opravili pregled opreme v
vozilih slovenskega in madžarskih brizgalnih cistern, ter na kratko pojasnili način
uporabe nekaterih sredstev.
Po pregledu sredstev in odgovorih na vprašanja se ob 10:00 skupaj s poveljstvom GD
Szombathely odpravimo na mesto intervencije v tovarno Falco.
Na mesto intervencije prispejo še ostale aktivirane enote z Szombathela in okolice s
svojimi vozili in dvema avtolestvama, prav tako prispe reševalno vozilo.
Vodja intervencije Sabolcz preveri stanje in število ponesrečenih na jeklenem stolpu.
Reševalci pokažejo uporabo nosil in pritrditev ponesrečenega na nosilih za transport
iz višin.
Vodja intervencije določi gasilsko ekipo za reševanje iz najvišjega podesta (40m) s
transportom v košari avtolestve s pregibnim vrhom (Skylift) in nosili, ki se pritrdijo na
ograjo košare. Druga ekipa je bila določena za reševanje ponesrečenih iz vmesnega
podesta na višini cca 20m s prenosom ponesrečenih z nosili po stopnicah. Vajo so
večkrat ponovili, delali so v mešani sestavi Slo , HU.
Reševalna ekipa je sproti preverjala kvaliteto pritrditve ponesrečenega na nosila, ter
opozarjala na eventuelne pomanjkljivosti.
Opravili smo tudi ogled mesta in analizo intervencije dejanskega nočnega požara v
starem delu tovarne Falco, kjer so prejšnjo noč zagoreli silosi za proizvodno heraklit
plošč.
Aktivnosti v tovarni so bile zaključene ob 13:00, sledil je odhod v GD Szombathela na
skupno analizo vaje. Ocenjeno je bilo, da so bile aktivnosti uspešno opravljene, večje
pomanjkljivosti tudi reševalna ekipa ni zaznala.
Sledilo je kosilo ter odhod domov.
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