IZVOĐENJE VJEŽBE EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA
U DARUVARSKIM TOPLICAMA
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NAZIV VJEŽBE
Vježba nosi naziv „Vježba evakuacije i spašavanja u Daruvarskim toplicama-teroristički
napad“
NAMJENA I CILJ VJEŽBE
Cilj vježbe je praktična provjera Plana evakuacije i spašavanja u Daruvarskim toplicama
a posebno u dijelu terapija. Osim osposobljenosti djelatnika za postupanje u slučaju
izvanrednih situacija i valjanosti predviđenih pravaca evakuacije, provjeren je način
dojave, brzina intervencije žurnih službi, te potrebu mijenjanja Plana evakuacije kako bi
postao još operativniji.
Poseban naglasak stavljen na postupanje u situaciji iznenadnog događaja: ISTJECANJE
OPASNE I ŠTETNE TVARI IZ PROSTORA PRIPREME BAZENSKE VODEPOSTUPAK EVAKUACIJE ZAPOSLENIKA I PACIJENATA
MJESTO VJEŽBE
Vježba se održala u Daruvarskim toplicama:Terapijski dio–dilatacija G, u Julijevom parku
13 u Daruvaru.
VRIJEME VJEŽBE
Vježba je održana 22. rujna 2016. godine sa početkom u 10.00 sati.
10:07 h
Dolazak kola Hitne medicinske pomoći, parkirani uz klupu u aleji gdje su svi do sada
evakuirani i čekaju da vatrogasci iznesu unesrećene.
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10:09 h – 10:12 h
Onesviještene stavljaju na nosila i iznose na prostor okupljanja. Pacijentima u
kolicima pomažu terapeuti. Osoblje hitne medicinske pomoći prilaze onesviještenim,
pružaju prvu pomoć. Za to vrijeme članovi Hrvatskog crvenog križa (koji su došli na
poziv voditelja evakuacije), utopljavaju iznesene pacijente dekama.
Procjena je ekipe hitne: jednog pacijenta je nužno odvesti do Doma zdravlja radi
daljnje obrade, a drugi se u međuvremenu smirio i ostaje uz terapeute. Vitalne
funkcije su u redu ( izmjereni tlak i šećer).

Analiza vježbe
Voditelj evakuacije gosp.Pokorny pozdravlja sve okupljene i predaje riječ
ravnatelju ustanove gosp. Medaku.
Zahvaljuje u ime Daruvarskih toplica svima koji su uzeli učešće u odvijanju vježbe:
 Područni ured za zaštitu i spašavanje BBŽ (gosp.Stavinoha i Radoš)
 Policijska uprava BBŽ, pripadnik protueksplozijske zaštite i pripadnici
temeljne policije PP Daruvar sa dva vozila
 JVP Daruvar ( zapovjednik Brandeis i 6 djelatnika) zapovjedno i navalno
vozilo
 Zavod za Hitnu medicinu BBŽ sa dvoje djelatnika i vozilom
 Hrvatski crveni križ ( tri djelatnice)
 Stožer civilne zaštite ( gradonačelnik, dvije dogradonačelnice i dvoje
članova stožera)
 Tim za evakuaciju Daruvarskih toplica sa voditeljem Slavkom Pokorny
 Tvrtka Ening d.o.o.- njihov stručnjak zaštite na radu-ugovorni djelatnik
Helena Borojević
 Svim zaposlenicima Daruvarskih toplica kao i gostima koji su sudjelovali u
odvijanju vježbe.

4

