Ćwiczenia
w
białostockiej
oczyszczalni ścieków
Pracownik Oczyszczalni Ścieków w Białymstoku, wykonujący prace naprawcze na
jednym z trzech zbiorników technologicznych służących do fermentacji osadów,
uległ wypadkowi. Poważne skręcenie nogi uniemożliwia mu powrót z 35
metrowych stalowych zbiorników na poziom ziemi. Winda którą wjechał na górę w
celu wykonywania swych czynności jest unieruchomiona z uwagi na awarię sieci
energetycznej. Pracownicy Oczyszczalni o zaistniałym fakcie poinformowali
Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w
Białymstoku dzwoniąc pod numer alarmowy 998. Dyspozytor przyjmujący
zdarzenie podjął decyzje o skierowaniu na miejsce zdarzenia dwóch zastępów, w
tym jednego specjalistycznego, z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych nr 1 i 3.
To na szczęście tylko scenariusz ćwiczeń które odbyły się 8 listopada 2017 r. na
terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Produkcyjnej 106 w Białymstoku.
Skierowane na miejsce zastępy, po skontaktowaniu się z kierownictwem obiektu,
dokonały szczegółowego rozpoznania zastanej sytuacji. Strażacy udzielili
poszkodowanemu pomocy medycznej unieruchamiając skręconą kończynę
i zapewniając mu odpowiedni komfort termiczny. Tymczasem zastęp wchodzący
w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Białystok-1”
zajmującej się niesieniem pomocy osobom poszkodowanym i zagrożonym,
znajdującym się poza zasięgiem lub możliwościami użycia sprzętu i urządzeń do
transportu pionowego, przygotowali niezbędny sprzęt alpinistyczny i
specjalistyczne nosze do transportu poszkodowanego. Po budowie stanowisk, z
wykorzystaniem niezależnych i pewnych punktów mocowania, poszkodowany w
asyście ratownika kontrolującego jego stan zdrowia, został opuszczony na poziom
ziemi.
Ćwiczenia mające na celu m.in. zapoznanie się ze specyfiką obiektu, zagrożeniami
występującymi na jego terenie oraz doskonalenie współdziałania w trakcie
prowadzenia czynności z zakresu ratownictwa wysokościowego należy uznać za
udane. Cel główny jakim było udzielenie pomocy medycznej poszkodowanemu i
jego bezpieczna ewakuacja przy użyciu lin został bez przeszkód zrealizowany.

Wykonywane czynności były nadzorowane przez Pierwszego Zastępcę
Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku st. bryg. Kazimierza Kuleszę i
Dowódców Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych nr 1 i 3. Oceny działań dokonał
obecny na miejscu ćwiczeń zespół inspekcyjny Komendy Wojewódzkiej PSP w
Białymstoku.
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