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Capitol

7

1.2  Conducere

1.1  Sistemul  de  comandă  a  incidentelor

Capitolul  1  –  Serviciul  de  Pompieri  și  Salvare
Doctrina  Comandamentului  Incidentului

Sistemul  de  Comandă  a  Incidentelor  în  sine  funcționează  
într-un  cadru  mai  larg  de  politici,  valori  și  o  înțelegere  
aprofundată  a  problemelor  operaționale  care  trebuie  luate  
în  considerare  de  personalul  în  toate  rolurile  din  FRS.  Unele  
dintre  acestea  sunt  considerate  mai  jos.

zone;  acestea  sunt:

comandă  eficientă  a  incidentelor  în  trei  funcționale

Serviciul  de  pompieri  și  salvare  din  Anglia  și  Țara  Galilor  a  
ales  să-și  exprime  valorile  și  viziunea  de  conducere  sub  forma  
unui  model  simplu.  Modelul  a  fost  numit  „Aspire”.  Are  la  bază  
valorile  de  bază  ale  serviciului;  care  sunt:

•  Diversitate  •  
Oamenii  noștri  •  
Îmbunătățirea  •  
Servirea  comunității

•  Organizare  pe  terenul  incidentului  –  aceasta  îi  oferă  
Comandantului  incidentului  un  sistem  recunoscut  
din  care  să  lucreze  atunci  când  organizează  și  
utilizează  resurse  la  un  incident.  •  Managementul  

riscului  de  incidente  –  principalul  aspect  al  comandanților  
de  incidente  este

În  plus,  această  ediție  a  manualului  reflectă  necesitatea  ca  
FRS-urile  să  poată  lucra  eficient  într-un  management  mai  
larg  de  incidente  multi-agenție.

Sistemul  de  Comandă  a  Incidentelor  (ICS)  constituie  doctrina  
Serviciului  de  Incendiu  și  Salvare  (FRS)  în  contextul  
managementului  incidentelor  operaționale,  al  conducerii  și  
al  proceselor  funcționale  de  comandă  și  control  care  decurg  
din  acesta.

siguranța  personalului  lor.  Prin  urmare,  înainte  
de  a  decide  asupra  tacticii,  trebuie  efectuată  o  
evaluare  a  riscului.  Comandantul  incidentului  
trebuie  să  identifice  pericolele,  să  evalueze  riscurile  
și  să  implementeze  toate  măsurile  rezonabile  de  
control  înainte

Sistemul  de  comandă  a  incidentelor  și  procesele  de  asistență  
descrise  în  capitolele  următoare  constituie  un  șablon  pe  baza  
căruia  politicile  și  procedurile  de  comandă  a  incidentelor  pot  
fi  scrise  în  FRS-uri,  iar  instruirea  și  evaluarea  persoanelor  și  
echipelor  pentru  a  opera  acele  sisteme  în  siguranță  și  eficient  
poate  fi  efectuată.  Orice  modificare  a  acestui  model  ar  trebui  
propusă  Unității  consilierului  șef  de  pompieri  și  salvare  
(CFRAU).

cadru.  Pe  baza  modificărilor  aduse  legislației  și  a  ghidurilor  
de  sprijin2,  rolul  mai  larg  al  Serviciilor  de  Pompieri  și  Salvare  
în  alte  incidente  decât  incendiul  este  luat  în  considerare  în  

relație  cu  capacitățile,  obiectivele  și  constrângerile  altor  
agenții  care  răspund.

angajarea  echipajelor  într-o  zonă  de  risc.  
•  Competență  de  comandă  –  ia  în  considerare  abilitățile,  

cunoștințele  și  înțelegerea  cerute  de  un  Comandant  
de  incident  și  importanța  menținerii  unor  astfel  de  
competențe.

Sistemul  de  comandă  a  incidentelor  este  „sistemul  sigur  și  
eficient  pentru  gestionarea  operațiunilor”  recunoscut  la  nivel  
național.1  Prezintă  elementele  cheie  ale

1
Comanda  de  incident

document  de  orientare)  și  Pregătirea  pentru  situații  de  urgență  (document  de  orientare  statutar)

1  Document-cadru  2006-08

2  Legea  privind  serviciile  de  incendiu  și  salvare  din  2004,  Legea  privind  situațiile  de  urgență  civilă  din  2004,  Răspunsul  și  recuperarea  în  situații  de  urgență  a  guvernului  HM  (non-statutar

Comanda  de  incident
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8 Manual  de  pompieri

Valorile  de  bază Calități  de  leadership  PQA Domenii  de  conducere

Ulterior,  modelul  descrie  „Capacitățile  de  conducere”  și  
„Domeniile  de  conducere”,  care  duc  modelul  cu  o  etapă  
mai  aproape  de  comportamentele  și  rezultatele  reale:

Domenii:

Capacitate  de  conducere:

•  Operațional  •  
Politic  •  Abordare  

personală  în  echipă

•  Organizarea  și  schimbarea  •  
Lucrul  în  parteneriat  •  Furnizarea  
de  servicii  •  Leadership  comunitar  
•  Stabilirea  direcției  •  Priorități  și  
resurse  •  Abilități  personale  și  de  
echipă

Acestea  sunt  practicate  în  cei  trei  Leadership
Valorile  de  bază  informează  și  susțin  calitățile  și  
atributele  personale  (PQA)  la  fiecare  nivel  de  rol.

Deși  de  obicei  nu  sunt  discutate  în  contextul  comenzii  
incidentelor,  se  poate  observa  că  valorile  sunt  intrinsece  
a  tot  ceea  ce  ne  străduim  să  realizăm  la  un  incident  
operațional,  în  care  deservim  în  mod  obișnuit  toate  
comunitățile  noastre  în  mod  egal  și  profesional,  cu  
siguranța  și  bunăstarea  propriile  noastre  echipaje  în  
fruntea  minții  noastre  și  reflectând  la  cât  de  bine  ne-am  
descurcat  pentru  a  fi  mai  buni  data  viitoare.
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Comanda  de  incident

3  Vezi  4.2  din  acest  manual.

Natura  incidentelor  critice

Comanda  și  Controlul  incidentelor  operaționale  este  
indisolubil  legată  de  modelul  Aspire  și  de  valorile  
Serviciului.  Comanda  incidentelor  operaționale  reprezintă  
un  domeniu  în  care  conducerea  își  asumă  un  rol  esențial  
și  central  pentru  riscuri.  În  ultimii  ani,  Serviciile  de  

Pompieri  și  Salvare  au  avansat  noțiunea  de  leadership  în  
multe  moduri  care  par  a  fi  aliate,  dar  distincte  de  
contextul  operațional.  Identificarea  valorilor  de  bază  și  
exprimarea  domeniilor  cheie  oferă  o  platformă  excelentă  

pe  care  să  construiți  o  doctrină  robustă  de  comandă  și  
control.  Uneori  se  crede  că  o  astfel  de  muncă  este  lăsată  
în  urmă  atunci  când  „clopotele  se  dă”,  iar  serviciul  este  
chemat  în  acțiune  în  rolul  său  cheie  de  intervenție  
operațională.  Nu  este  cazul.  Poate  cel  mai  clar  exemplu  
al  domeniului  în  care  intră  în  joc  un  lider  puternic  și  etica  
FRS  este  în  domeniul  Evaluării  Dinamice  a  Riscurilor  
(DRA).  Conceptul  că  „pompierii  își  vor  asuma  anumite  
riscuri  pentru  a  salva  vieți  care  pot  fi  salvate”3  trebuie  
gestionat  profesional,  etic  și  eficient.

însoțită  de  un  grad  de  complexitate  care  va  duce  
la  incertitudine  cu  privire  la  rezultate.  •  Presiunea  

morală.  Incidentele  critice  care  implică  persoane  și  
proprietăți  expuse  riscului  vor  genera  presiune  
morală  asupra  celor  care  răspund,  care  se  pot  simți  
sub  presiune  să  ia  rapid  măsuri.  •  Datoria  de  grijă.  

Strâns  legată  de  caracteristica  de  mai  sus  va  fi  datoria  de  
grijă  a  celor  de  la  comandă  la  incidentele  critice  
pentru  a  evita  expunerea  oamenilor  la  expunerea  

inutilă  la  riscuri.  •  Control  retrospectiv.  Cei  care  se  
află  în  poziții  de  autoritate  în  cazul  incidentelor  

critice  trebuie  să  se  aștepte  ca  deciziile  și  acțiunile  
ulterioare  să  fie  analizate  public.

Cerința  de  a  dezvolta  și  aplica  un  sistem  de  comandă  a  
incidentelor  este  determinată  de  natura  critică  a  multor  
incidente  la  care  răspunde  FRS.

În  general,  incidentele  vor  genera  un  mediu  de  comandă  
din  ce  în  ce  mai  intens  pe  măsură  ce  complexitatea  și  
amploarea  crește.  Cu  toate  acestea,  comandantul  trebuie  
să  realizeze  că  intensitatea  este,  de  asemenea,  relativă  
la  poziția  și  circumstanțele  percepute  de  orice  individ  
implicat  într-un  astfel  de  incident.

Aceste  incidente  au  adesea  caracteristici  comune,  inclusiv:

Conducerea  în  domeniul  comenzii  incidentelor  critice  
este  adesea  caracterizată  de  nevoia  de  a  face  față  
incertitudinii  în  intervale  de  timp  solicitante.
Rolul  liderului  în  astfel  de  circumstanțe  a  fost  descris  de  

Henry  Kissinger,  care  a  afirmat  că:  „Cel  mai  important  rol  
al  unui  lider  este  să-și  ia  pe  umăr  povara  ambiguității  
inerentă  alegerilor  dificile.  Acest  lucru  realizat,  
subordonații  săi  au  criterii  și  pot  apela  la  implementare”.  
(Kissinger,  1982).

•  Sensibilitatea  la  timp/tempo  al  activității.  Presiunea  
de  timp  asupra  cerinței  de  a  lua  decizii  și  de  a  
acționa  conform  acestora  este,  fără  îndoială,  
factorul  major  care  contribuie  la  determinarea  
criticității  incidentului.  În  plus,  presiunea  timpului  
asupra  luării  deciziilor  va  determina,  prin  definiție,  
ritmul  activității  în  orice  răspuns  la  incident.  •  
Complexitate.  Incidentele  critice  pot  fi

De  exemplu,  un  pompier  cu  aparat  de  respirat,  care  
operează  în  mod  ofensiv  la  un  incendiu  de  locuință  în  
care  sunt  raportate  persoane,  va  fi  supus  unei  experiențe  
mai  intense  și  mai  concentrate  a  incidentului  decât  
ofițerul  din  afara  clădirii  într-o  poziție  de  comandă.  Un  
astfel  de  exemplu  poate  fi  dezvoltat  prin  creșterea  
nivelurilor  de  comandă  prezente  la  incidente  complexe  
la  scară  mai  mare,  îndepărtând  și  mai  mult  comandantul  
incidentului  general  dintr-un

9

1.4  Mediul  de  comandă  a  
incidentelor

1.3  Mediul  Operațional
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1.5  Conducere  în  operare

10  Manual  de  pompieri

Comandamentul  de  incident
Cadru  politic

HSG65  are  cinci  elemente  cheie  care  alcătuiesc  cadrul.

Procedurile  care  formează  Sistemul  de  Comandă  a  
Incidentelor  ar  trebui  să  facă  parte  integrantă  din  
sistemele  organizaționale  ale  Serviciului  de  Incendiu  și  
Salvare  pentru  gestionarea  riscului.  Abordarea  publicată

Modelul  descris  în  acest  manual  oferă  o  abordare  
consecventă  care  poate  asigura  interoperabilitatea  în  
toată  Marea  Britanie.  Interoperabilitatea  este  esențială  
atât  pentru  operațiunile  de  rutină  de  ajutor  reciproc  
transfrontalier,  cât  și  pentru  incidentele  la  scară  mai  
mare  care  implică  desfășurarea  de  active  naționale,  de  
exemplu  urgențele  majore  care  necesită  căutare  și  salvare  
urbană  sau  decontaminare  în  masă.  Aparent  modificări  
minore,  de  exemplu  o  schimbare  a  terminologiei,  pot  
provoca  confuzie  atunci  când  pompierii  și  serviciile  de  

salvare  trebuie  să  lucreze  împreună.

Dintre  cele  trei  domenii  de  leadership  identificate  în  
cadrul  modelului  de  leadership  „Aspire”,  comanda  
incidentelor  rezidă  în  mare  parte  în  contextul  operațional.  
Această  ipoteză  este  mai  valabilă  la  niveluri  operaționale  
de  răspuns.  Cu  toate  acestea,  referirea  de  mai  sus  la  
cerința  ca  comandanții  să  înțeleagă  pe  deplin  mediul  de  
comandă  incidentă  este  de  o  relevanță  tot  mai  mare  aici.  
Pe  măsură  ce  complexitatea/scala/intensitatea  incidentelor  
crește,  la  fel  crește  și  cerințele  pentru  o  înțelegere  mai  
largă  a  celor  trei  Contexte  de  Leadership.  La  capătul  
inferior,  comandanții  incidentului  vor  aborda,  în  principal,  
factori  interni,  adică  cei  limitați  în  mare  parte  la  locul  
incidentului.  Pe  măsură  ce  complexitatea,  amploarea  și  
intensitatea  crește,  comandantul  incidentului  se  va  
confrunta  cu  un  grad  și  o  frecvență  mai  mare  de  probleme  
privind  sprijinul  extern  FRS,  considerente  multi-agenție,  
precum  și  considerații  media,  juridice  și  politice.

1.5.2  Organizarea  

Trebuie  să  existe  o  structură  de  management  eficientă  și  
aranjamente  pentru  a  implementa  politicile.  Aranjamentele  
ar  trebui  să  fie  susținute  de  implicarea  și  participarea  
efectivă  a  personalului  și  să  fie  susținute  de  o  comunicare  
eficientă  și  de  promovare  a  competenței.  Toți  cei  implicați  
ar  trebui  să  înțeleagă  abordarea  și  obiectivele  Serviciului  
de  Pompieri  și  Salvare  în  legătură  cu  funcția  de  comandă,  
în  special  procedurile  asociate  cu  aria  lor  de  
responsabilitate.

Prin  urmare,  cerințele  modelului  de  conducere  FRS  
reflectă  în  mod  direct  cerințele  de  comandă  competentă  
a  incidentelor  de-a  lungul  unei  cariere  de  succes  FRS  la  
toate  nivelurile.

1.5.1  Politica  Ar  

trebui  să  existe  politici  eficiente  care  să  stabilească  o  
direcție  clară  de  urmat  de  către  organizație,  contribuind  
la  toate  aspectele  performanței  afacerii.  Politicile  
Serviciului  de  Pompieri  și  Salvare  ar  trebui  să  stabilească  
abordarea  pentru  furnizarea  unei  comenzi  eficiente  pentru  incidente.

de  Health  &  Safety  Executive  în  HSG654  oferă  un  cadru  
esențial  pentru  proiectarea  și  implementarea  structurilor  
și  proceselor  organizaționale  pentru  gestionarea  cu  
succes  și  în  siguranță.

multitudine  de  situații  de  înaltă  presiune.  Prin  urmare,  
un  factor  critic  de  succes  în  răspunsul  la  orice  incident  va  
fi  înțelegerea  de  către  comandant  a  întregului  context  și  
a  mediului  complet  în  care  va  fi  exercitată  comanda.

4  HSG65  Management  de  succes  al  sănătății  și  securității  Ediția  a  2-a  ISBN  0  7176  1276  7
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1.6  Comandantul  incidentului
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Rolul  de  conducere

1.5.3  Planificare  Ar  
trebui  să  existe  o  abordare  planificată  și  sistematică  a  
implementării  politicilor  printr-un  sistem  de  
management  eficient.  Scopul  este  de  a  oferi  un  
răspuns  eficient  care  să  minimizeze  riscurile.  Tehnicile  
de  evaluare  a  riscurilor  ar  trebui  utilizate  pentru  a  
decide  prioritățile  și  pentru  a  stabili  obiective  clare  
pentru  răspunsul  la  incident.  În  general,  există  o  
ierarhie  a  măsurilor  de  control,  preferându-se  
eliminarea  sau  controlul  pericolelor,  în  loc  să  se  bazeze  
pe  sisteme  de  lucru  sau  pe  echipamentul  individual  
de  protecție.  În  contextul  incidentelor  operaționale  
ale  Serviciului  de  Incendiu  și  Salvare,  nu  este  
întotdeauna  posibilă  eliminarea  pericolelor,  deși  acest  
lucru  ar  trebui  făcut  prin  selectarea  și  proiectarea  
echipamentelor  și  proceselor  ori  de  câte  ori  este  
posibil.  Riscurile  ar  trebui  reduse  la  minimum  prin  
controale  fizice  adecvate  sau,  acolo  unde  acestea  nu  
sunt  posibile,  prin  sisteme  de  lucru  și  echipamente  de  protecție  individuală.

1.5.4  Măsurarea  performanței  
Performanța  ar  trebui  măsurată  în  raport  cu  
standardele  convenite  pentru  a  dezvălui  când  și  unde  
este  necesară  îmbunătățirea.  Automonitorizarea  
activă  dezvăluie  cât  de  eficient  funcționează  sistemul  
de  management,  analizând  echipamentele,  procesele  
și  comportamentul/performanța  individuală.  Dacă  
răspunsul  la  incident  este  ineficient  sau  controalele  
de  sănătate  și  siguranță  eșuează,  monitorizarea  
reactivă  descoperă  de  ce,  atât  prin  determinarea  
cauzelor  imediate  ale  performanței  substandard,  cât  
și  prin  identificarea  cauzelor  subiacente,  cu  implicații  
pentru  proiectarea  și  funcționarea  sistemului  de  management.

1.5.5  Auditarea  și  revizuirea  
performanței

Comandantul  incidentului  are  multe  de  luat  în  considerare  

atunci  când  se  confruntă  cu  o  urgență,  iar  sarcina  va  
deveni  mai  complexă  odată  cu  creșterea  dimensiunii  și  
duratei.  În  mod  clar,  nu  se  poate  aștepta  ca  niciun  ofițer  
să-și  amintească  totul,  astfel  încât  sistemul  de  comandă  
a  incidentelor  descris  în  acest  manual  va  oferi  indicații  
operaționale  și  manageriale  pentru  a  le  consolida  pe  cele  
date  de  incidentul  însuși  și  de  personalul  cu  rol  de  suport.

Este  datoria  comandantului  de  incident  al  serviciului  de  
pompieri  și  salvare  la  un  incident  operațional  să  exercite  
autoritatea  asupra  resurselor  serviciului  de  pompieri  pe  
terenul  incidentului.

O  bună  comunicare  între  personal,  la  fața  locului  și  la  
fața  locului,  este  esențială  pe  tot  parcursul  incidentului,  
dar  mai  ales  în  momentul  predării  comenzii,  ceea  ce  
poate  duce  la  confuzie  dacă  nu  este  făcută  corect.  
Cunoștințele  acumulate  ale

Comandantul  incidentului  trebuie  să  se  asigure  că  sunt  
disponibile  resurse  adecvate  și  că  au  fost  luate  măsuri  
pentru  a  le  controla.  La  incidente  mai  mari,  acestea  vor  
fi  în  mod  normal  delegate  ca  responsabilitate  a  ofițerilor  
de  sprijin  din  structura  de  comandă.

Trebuie  să  existe  o  revizuire  sistematică  a  performanței  
comenzii  incidentelor  de  către  serviciile  de  pompieri  și  
salvare,  pe  baza  datelor  de  monitorizare  și  a  auditurilor  
independente  ale  sistemului  de  management.  Ar  trebui  
să  existe  atât  referințe  interne  la  indicatorii  cheie  de  
performanță,  cât  și  o  comparație  externă  cu  cele  mai  
bune  practici  relevante.  Ar  trebui  să  existe  un  angajament  
ferm  pentru  îmbunătățirea  continuă  a  furnizării

Sistem  de  comandă  a  incidentelor,  care  implică  
dezvoltarea  constantă  a  politicilor,  sistemelor  și  tehnicilor  
pentru  furnizarea  unui  răspuns  eficient  și  sigur.

Serviciile  de  pompieri  și  salvare  ar  trebui  să  învețe  din  

toată  experiența  relevantă  și  să  aplice  aceste  lecții.
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Dacă  ofițerul  superior  decide  să  preia  comanda,  atunci  

această  intenție  trebuie  să  fie  clarificată  CI  existent,  prin  
utilizarea  unor  forme  de  cuvinte  precum  „Preiau  controlul”.  
Schimbarea  comenzii  trebuie  transmisă  și  către  Controlul  
incendiului.  După  ce  și-a  asumat  comanda,  ofițerul  superior  
va  dori,  după  toate  probabilitățile,  să-l  păstreze  pe  

comandantul  anterior  în  structura  de  comandă  pentru  a  
oferi  sfaturi  și  continuitate.

conștientizarea  prin  comunicări  eficiente;  •  
planificarea  și  stabilirea  clară  a  priorităților  operaționale;  

•  direc ionarea  i  focalizarea  activită ii  în  
urmărirea  obiectivelor;  •  asigurarea  libertă ii  

subordona ilor  i

Prin  urmare,  IC  se  preocupă  în  principal  de  coordonarea  
tactică  a  sarcinilor  în  curs,  care  se  va  baza  pe  proceduri  
operaționale  aprobate.

resurse  pentru  a-și  îndeplini  rolul  în  siguranță  în  
cadrul  planului.

Un  comandant  de  incident  ar  trebui  să  fie  pregătit  să  
informeze  un  ofițer  mai  înalt  în  orice  moment,  astfel  încât  să  
se  poată  lua  o  decizie  dacă  își  preia  sau  nu  comanda.

•  menținerea  situației  partajate

Comandantul  incidentului  FRS  trebuie  să  se  concentreze  pe  

soluționarea  sigură  și  eficientă  a  incidentului,  lucrând  la  nivel  

tactic,  în  colaborare  cu  alte  servicii  și  agenții,  după  cum  este  
necesar,  pentru  a  readuce  circumstanțele  la  normal  cât  mai  
curând  posibil.  În  contextul  serviciilor  de  urgență  din  Regatul  
Unit,  tacticile  pot  fi  rezumate  ca  desfășurarea  de  personal  și  
echipamente  pe  terenul  incidentului  în  cadrul  obiectivelor  și  
priorităților  stabilite  pentru  atingerea  obiectivelor  generale.

La  incidentele  mai  mici,  toate  luarea  deciziilor  va  fi  
responsabilitatea  unei  singure  persoane  (CI),  în  legătură  cu  
politicile  și  procedurile  Serviciului.  Acesta  va  fi  probabil  
primul  comandant  al  echipajului  care  sosește,  care  va  fi  
foarte  preocupat  de  tactici  și  sarcini  operaționale

Următoarele  paragrafe  ilustrează  modelul  de  comandă  și  
control  utilizat  de  către  agenții  de  intervenție  în  situații  de  
urgență  din  Marea  Britanie.  Există  multe  cazuri  în  care  
rolurile  pot  părea  să  se  suprapună.  Acest  lucru  este  de  
așteptat,  deoarece  puterea  unui  sistem  constă  în  flexibilitatea  
și  adaptabilitatea  acestuia.  Adaptarea  modelului  pentru  a  se  
potrivi  unor  circumstanțe  particulare,  bazată  pe  o  înțelegere  
profundă  a  modului  în  care  modelul  ar  fi  aplicat  în  mod  
normal,  este  complet  diferită  de  nerespectarea  modelului  
din  cauza  procedurilor  slabe,  a  înțelegerii  sau  a  comenzii  
slabe.  De  exemplu,  în  timp  ce  nivelurile  de  luare  a  deciziilor  
sunt  clar  definite,  bunul  simț  dictează  că  atunci  când  o  
decizie  tactică  trebuie  luată  de  un  ofițer  de  grad  relativ  

inferior  în  absența  unui  ofițer  superior,  aceasta  va  fi  luată.  
De  asemenea,  cineva  care  operează  la  nivel  tactic  nu  va  trece  
cu  vederea  o  problemă  operațională  urgentă  care  apare  și  
care  poate  fi  rezolvată  cu  ușurință,  doar  pe  motiv  că  nu  este  
o  sarcină  adecvată  pentru  nivelul  său  de  comandă.

Predarea  comandamentului  către  mai  mulți  ofițeri  subiecți,  
deoarece  incidentul  este  redus  în  dimensiune,  trebuie  să  fie  
la  fel  de  minuțioasă.

loc,  incidentul,  riscurile  și  acțiunile  întreprinse  până  în  

prezent  trebuie  comunicate,  într-o  formă  ușor  asimilabilă,  
ofițerului  care  preia.

Operațiunile  pot  fi  descrise  cel  mai  bine  ca  sarcini  care  sunt  
efectuate  pe  terenul  incidentului  pentru  a  atinge  obiectivele  
dorite,  folosind  tehnici  și  proceduri  prescrise  în  conformitate  
cu  planul  tactic  pentru  a  atinge  obiectivele  strategice  ale  
Gold  acolo  unde  acel  nivel  de  comandă  este  în  funcțiune.

Este  de  datoria  ofițerilor  care  sunt  eliberați  să  ofere  ofițerului  
care  își  asumă  comanda  toate  informațiile  relevante  pe  care  
le  dețin  cu  privire  la  incident.

La  preluarea  unui  rol  de  comandă  pe  terenul  incidentului,  
este  necesar  să  se  țină  cont  de  elementele  cheie  ale  rolului.  
Este  esențial  să  preluați  comanda  la  momentul  potrivit,  fie  

în  conformitate  cu  procedurile  standard  de  operare,  fie  în  
conformitate  cu  judecata  ofițerului  superior  cu  privire  la  
modul  în  care  se  dezvoltă  incidentul.  Ar  trebui  depuse  toate  
eforturile  pentru  a  evita  un  „decalaj”  în  timpul  predării,  în  
care  nimeni  nu  este  concentrat  pe  luarea  deciziilor  vitale  din  
cauza  schimbului  de  informații  la  predare.  Noul  CI  trebuie  
să  precizeze  că  o  singură  echipă  operează  acum  sub  
conducerea  lor.  Elementele  cheie  ale  rolului  de  conducere  
sunt:
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Deși  este  foarte  puțin  probabil  ca  deciziile  strategice  să  
fie  luate  la  acest  nivel,  în  cazul  în  care  ar  apărea  nevoia,  
responsabilitatea  de  a  trata  problemele  în  cauză  revine  
celui  mai  înalt  ofițer  disponibil.

Acești  termeni  trebuie  înțeleși  în  contextul  structurii  de  
comandă  a  incidentelor.  Această  secțiune  a  manualului  
descrie  misiunea  largă  de  comandă  și  conducere  a  

fiecărui  nivel,  cu  mai  multe  detalii  despre  funcțiile  și  
liniile  de  comunicare  găsind  în  capitolele  următoare.

Prin  urmare,  la  orice  incident,  comandanții  de  incident  și/
sau  de  sector  au  de  urmat  un  set  de  priorități  tactice.  
Acestea  pot  fi  găsite  în  capitolul  2.

în  etapele  inițiale,  delegând  responsabilitatea  pentru  
nivelul  operațional  dacă  sunt  disponibile  resurse  
suficiente.  La  incidente  mai  mari,  echipa  de  ofițeri  
responsabili  pentru  diferitele  funcții  de  comandă  va  fi  
organizată  de  către  comandantul  incidentului  pentru  a  
îndeplini  sarcinile  operaționale,  în  timp  ce  comandantul  
incidentului  păstrează  comanda  tactică  generală.

primele  două  fiind  situate  pe  terenul  incidentului.

În  paragrafele  următoare,  trebuie  avut  în  vedere  faptul  
că  majoritatea  incidentelor  sunt  gestionate  fără  a  fi  
nevoie  de  o  structură  elaborată.  Marea  majoritate  a  
incendiilor  și  a  coliziunilor  rutiere  (RTC)  este  probabil  să  
fie  tratate  de  echipaje  gestionate  de  supervizorii  lor  de  
linie.  Chiar  dacă  un  incident  FRS  escaladează  și  mai  mulți  
ofițeri  superiori  de  pompieri  preiau  comanda,  nu  ar  
trebui  să  se  presupună  că  va  fi  aplicat  sistemul  Bronz,  
Silver,  Gold  pentru  mai  multe  agenții.  Cu  toate  acestea,  
este  important  să  înțelegeți  ce  înseamnă  nivelurile  și  
pentru  ce  funcții  au  responsabilitatea  dacă  structura  este  
implementată.

Bronz,  Argint  și  Aur,  reflectând  operațiuni,  tactici  și  
strategie,  sunt  descrierile  date  nivelurilor  manageriale  
de  implicare  a  pompierilor,

1.7  Funcționează  în  cadrul  Structurii  Multi  
Agenție  Bronz,  Argint  și  Aur
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Această  considerație  poate  sugera,  de  asemenea,  că  un  
Comandament  de  Aur  ar  ajuta  la  rezolvarea  unor  astfel  de  
probleme,  lăsând  comanda  tactică  să  fie  preluată  de  la  
fața  locului.

Constatările  evaluării  de  mai  sus  vor  determina  CI  să  ia  în  
considerare  dacă  să  solicite  resurse  suplimentare  în  cazul  
în  care  acestea  sunt  necesare,  fie  sub  formă  de  
echipamente  specializate,  fie  doar  pentru  personal  
suplimentar.  Orice  astfel  de  solicitare  la  un  incident  poate  
declanșa  prezența  unui  ofițer(i)  superior(i)  și  a  unui  ofițer  
de  sprijin  pentru  comandă  (echipă)  dedicat.

O  sarcină  cheie  a  funcției  Silver  Command  este  de  a  lua  în  
considerare  devreme  „gestionarea  consecințelor”  și  fazele  
de  recuperare  ale  incidentului.

Decontaminare  (MD),  Pompare  cu  volum  mare

•  Comunicați  și  controlați  planul.  •  Evaluarea  
eficacității  planului.

Într-o  situație  în  curs  de  dezvoltare  și  în  care  este  necesară  
utilizarea  fie  a  unor  resurse  suplimentare  semnificative,  
fie  a  unui  echipament  specializat,  Comandantul  Silver  
poate  fi  asistat  de  un  consilier  specializat  FRS.  Acești  
consilieri  sunt  specialiști  în  domeniile  lor  specifice  și  pot  fi  
mobilizați  de  Centrul  Național  de  Coordonare  al  FRS  
(FRSNCC)  pentru  a  participa  la  un  incident  pentru  a  oferi  
consiliere  tactică  CI.  Nu  se  intenționează  ca  aceștia  să  se  

ocupe  de  niciun  incident.

De  asemenea,  poate  fi  necesar  să  se  ia  în  considerare  
dacă  este  nevoie  de  un  nivel  de  comandă  Gold  sau  
Strategic,  dacă  nu  există  deja  unul  și,  dacă  da,  comunicați  
acest  lucru  în  sus.

Valoarea  unui  consilier  FRS  la  nivel  tactic  a  fost  recunoscută  

deoarece  ofițerii  FRS  nu  pot  fi  așteptați  să  aibă  o  
cunoaștere  și  o  înțelegere  completă  și  detaliată  a  fiecărei  
politici  și  proceduri  din  jurul  diferitelor  roluri  ale  Căutării  
și  Salvarii  Urbane  (USAR),  Mass.

1.7.1  Comanda  nivel  operațional  (bronz)  La  începutul  
fiecărui  incident  pentru  care  nu  a  existat  nicio  avertizare,  
„nivelul  operațional”  va  fi  activat  mai  întâi.  CI  va  participa  
la  fața  locului  (sau  cât  de  aproape  este  considerat  sigur  să  
facă  acest  lucru,  în  funcție  de  natura  incidentului  și  de  
evaluarea  riscului  rezultat).  Rolul  CI  este  de  a:

•  Evaluați  amploarea  incidentului,  numărul  de  resurse,  
pericolele  și  riscurile.  •  Luați  în  considerare  nivelul  

adecvat  de  comandă.  •  Prioritizarea  obiectivelor.  •  
Elaborarea  și  implementarea  planului  ținând  cont  de  POS  
și  DRA.

Acolo  unde  există  o  focalizare  geografică  identificabilă  a  
unui  incident,  managementul  tactic  sau  Comandamentul  
Silver  este  de  obicei  întreprins  de  la  un  punct  de  control  
al  incidentelor  adiacent  în  mod  normal  la  locul  
operațiunilor.  Cu  toate  acestea,  alte  agenții  pot  alege  să  
își  îndeplinească  funcțiile  dintr-o  locație  îndepărtată,  adică  
poliția  poate  adopta  o  secție  de  poliție,  de  exemplu,  sau  
autoritatea  locală  poate  alege  să  funcționeze  din  birourile  
lor  administrative.  În  astfel  de  cazuri,  este  de  o  importanță  
vitală  să  cooperăm  prin  intermediul  ofițerilor  de  legătură  
care  ar  asigura  un  transfer  vital  de  informații.  Dacă  
incidentul  este  dispersat  din  punct  de  vedere  geografic,  
cum  ar  fi  inundații  în  zonă  extinsă,  situații  de  revolte  sau  
poate  consecințele  unui  accident  aerian,  comandantul  
superior  al  pompierilor  va  lua  o  decizie  cu  privire  la  locația  

optimă.

Dacă  incidentul  devine  multi-agenție  și  alte  servicii  își  
operează  structurile  de  comandă  la  niveluri  similare,  
atunci  „comandantul  incidentului”  FRS  și-ar  asuma  rolul  
de  „argint  de  foc”.  La  fel,  comandanții  de  sector  ar  deveni  
„Bronzi  de  foc”.
Comandanții  de  bronz  trebuie  să  motiveze  și  să  controleze  

echipajele  care  fac  lucrări  dificile,  periculoase  și  uneori  
supărătoare.  Adesea  trebuie  să  conducă  din  față.  În  
consecință,  intervalele  lor  de  timp  sunt  de  obicei  scurte,  
fiind  necesare  în  mare  parte  decizii  rapide  și  evaluări  
continue  ale  riscurilor  în  curs  de  dezvoltare  (evaluarea  
dinamică  a  riscurilor).

1.7.2  Comandamentul  la  nivel  tactic  (Silver)  Rolul  

Comandantului  Silver  este  de  a  gestiona  incidentul  
general,  determinând  prioritățile,  alocand  resurse  și  
obținând  resurse  suplimentare  după  cum  este  necesar.  
Va  fi  necesar  să  se  planifice  și  să  se  coordoneze  sarcinile  
care  urmează  să  fie  întreprinse  și  să  se  stabilească  legătura  

cu  alte  agenții  ori  de  câte  ori  este  necesar  pentru  a  
coordona  eforturile  pentru  a  realiza  acest  lucru.  Comandantul  Silver  la  fața  locului
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„Aurul”  sau  comanda  strategică  se  exercită  în  mod  invariabil  
la  distanță  de  locul  incidentului.  Se  urmărește  să  aibă  o  

viziune  mai  lungă  a  situației;  intervalul  de  timp  al  aurului,  sau  
comanda  strategică,  este  în  zile  mai  degrabă  decât  în  ore  sau  
minute.

•  Furnizați  resurse  sau  determinați  limitări  ale  nivelurilor  

de  resurse.  •  Prioritizează  cererile  de  la  un  număr

agențiile  au  facilități  dedicate  pentru  acest  lucru

Cerința  de  management  strategic  poate  să  nu  se  aplice  
tuturor  agențiilor  care  au  răspuns  din  cauza  nivelurilor  diferite  
de  implicare;  cu  toate  acestea,  urgențele  sunt  invariabil  multi-
agenții  și  rareori  rămân  cu  o  singură  agenție.  Prin  urmare,  
poate  fi  potrivit  ca  o  agenție  care  nu  este  implicată  la  nivel  
strategic  să  trimită

(HVP)  etc.  Atunci  când  se  utilizează  resursele  oferite  de  
Programul  Noua  Dimensiune  (denumite  adesea  „active  
naționale”)  au  devenit  necesare  prevederi  speciale.  Aceasta  
include  o  „procedură  de  convoi”  pentru  deplasarea  unui  
număr  de  vehicule,  potențial  pe  distanțe  mari  în  toată  țara,  o  
„zonă  strategică  de  deținere”  pentru  menținerea  vehiculelor  
în  apropierea  locului  operațiunilor  înainte  de  desfășurare  și  
asistență  de  comandă  îmbunătățită  (ECS),  care  vor  fi  adoptate  
pentru  a  sprijini  structura  de  comandă  existentă  și  pentru  a  
ajuta  la  controlul  și  coordonarea  acestor  active  suplimentare.

apariții.

Incidentele  majore  pot  impune  solicitări  considerabile  
resurselor  organizațiilor  care  au  răspuns,  cu  o  întrerupere  a  
activităților  de  zi  cu  zi  și  pot  avea  implicații  pe  termen  lung  
pentru  o  comunitate  sau  mediu.  Asemenea  chestiuni  vor

1.7.3  Nivelul  de  comandă  strategic  (aur)  Majoritatea  

incidentelor  și  etapele  incipiente  ale  incidentelor  mai  grave  
pot  necesita  doar  niveluri  operaționale,  sau  operaționale  și  
tactice  de  comandă.  Dacă  devine  evident  că  amploarea  
resurselor  sau  nivelul  de  luare  a  deciziilor  necesare  depășește  

capacitatea  sau  autoritatea  comandantului  tactic  sau  dacă  
există  necesitatea  de  a  coordona  mai  mult  de  un  incident/
scenă,  atunci  o  comandă  strategică  sau  „de  aur”  va  fi  necesar.  

Aurul  va  fi  un  sprijin  major  pentru  Argint,  discutând  adesea  
despre  tactici  și  implicațiile  acestora  și  acționând  ca  un  
consilier.

Gold  Commander  va  de  obicei:

•  Asigurați-vă  că  există  linii  clare  de

•  Fii  situat  departe  de  scena.  Cel  mai

comunicare.  •  

Asigurați-vă  că  există  resurse  și  expertiză  pe  termen  lung  
pentru  rezistența  la  comandă.  •  Asigurarea  unei  legături  

adecvate  cu  managerii  strategici  din  alte  agenții.  •  Planificați  
dincolo  de  faza  de  răspuns  imediat  pentru  recuperarea  

din  situație  de  urgență  și  revenirea  la  o  stare  de  „nouă  
normalitate”.

trebuie  abordate  strategic  prin  Gold  sau  Grupul  de  Coordonare  
Strategică  (SCG),  după  cum  se  poate  face  referire  la  acesta,  
sau,  eventual,  chiar  Comitetul  Regional  pentru  Contingențe  
Civile  (RCCC),  vezi  Capitolul  3.

a  comandanților  de  argint  și  alocarea  de

Membrii  SCG  sunt  reprezentanți  din  toate  agențiile  relevante,  

cu  autoritatea  de  a  lua  decizii  executive  adecvate  
circumstanțelor.

resurse.

•  Stabiliți  un  cadru  pentru  managementul  general  

al  incidentului  (incidelor).  •  Stabiliți  o  politică  
în  cadrul  căreia  vor  lucra  comandanții  argintii,  

cunoscută  și  sub  denumirea  de  „parametri  

tactici”,  un  exemplu  al  cărui  exemplu  ar  putea  fi  
„permiterea  unui  incendiu  să  se  stingă”  unde  
„scurgerea  apei”  ar  putea  provoca  o  catastrofă  de  

mediu  spre  deosebire  de  poluarea  aerului .

Nivelul  strategic  sau  „Aur”  este  cel  mai  înalt  nivel  într-o  
organizație  și  rareori  intră  în  joc  în  operațiunile  pure  ale  
Serviciului  de  Pompieri.  Cu  toate  acestea,  poate  apărea  

adesea  în  operațiuni  cu  mai  multe  servicii,  cum  ar  fi  incidente  
majore,  tulburări  civile  pe  scară  largă,  inundații  pe  suprafețe  
extinse  sau  alte  incidente  prelungite  și  grave.  În  timp  ce  

„Gold”  nu  se  ocupă  direct  de  operațiunile  de  pe  teren,  la  nivel  
tactic  sau  „Silver”,  poate  implica  adesea  considerații  politice  și  
decizii  la  nivel  de  politică  care  se  extind  dincolo  de  o  singură  
organizație.

•  Determinarea  obiectivelor  strategice  care  ar  trebui  
înregistrate  și  revizuite  periodic.
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Cu  toate  acestea,  o  astfel  de  descriere  a  proceselor  cognitive  
nu  este  un  instrument.  În  căutarea  unui  dispozitiv  care  să-i  
ajute  practic  pe  comandanți  în  îndeplinirea  responsabilităților  
lor,  ofițerii  cu  experiență  au  raportat  valoarea  pe  care  au  
obținut-o  din  Modelul  de  luare  a  deciziilor  elaborat  de  
Brigada  de  Pompieri  din  Londra.  A  se  vedea  figura  1  de  pe  
verso.

Procesele  asociate  cu  gestionarea  și  comanda  incidentelor  
operaționale  grave  sau  la  scară  largă  sunt  complexe  și  
detaliate.  S-a  făcut  multă  muncă  pentru  a-i  ajuta  pe  
comandanții  de  incident  și  pe  alții  însărcinați  cu  responsabilități  

operaționale  să  înțeleagă  procesele  cognitive  și  emoționale  
care  au  loc  în  astfel  de  momente.  Anexa  3  la  acest  manual  
oferă  o  perspectivă  asupra  proceselor  psihologice  implicate.  
Înțelegerea  acestora  vă  va  ajuta  să  faceți  față  propriilor  
reacții  la  situațiile  provocatoare  pe  măsură  ce  apar.

Un  membru  al  uneia  dintre  echipele  de  consiliere  specializate  

ale  Serviciului  de  Pompieri  și  Salvare  poate  fi  mobilizat  
pentru  a-l  consilia  pe  comandantul  Fire  Gold  în  cazul  unui  

incident  care  poate  fi  neobișnuit  de  mare,  prelungit  sau  
„catastrofal”.

Din  cauza  cerințelor  foarte  diferite  ale  diferitelor  roluri  de  
comandă  și  operaționale  în  cadrul  managementului  
incidentelor  majore,  competențele  asociate  fiecărui  nivel  
sunt  în  mod  necesar  diferite.  Capitolul  5  subliniază  acest  
lucru  mai  detaliat  și  oferă  îndrumări  celor  responsabili  de  
dezvoltarea  și  evaluarea  comandanților  la  niveluri  cheie.  
Nivelurile  cheie  sunt  reflectate  în  Standardele  Ocupaționale  
Naționale  (NOS),  WM.7  pentru  cei  care  lucrează  la  nivelul  
operațional  de  comandă  și  EFSM.2  pentru  cei  responsabili  
pentru  nivelurile  de  comandă  tactice  sau  incidente  la  sol.

SCG  ar  trebui  să  aibă  sediul  într-o  locație  pre-planificată,  
departe  de  zgomotul  și  confuzia  oricărei  scene  de  dezastru,  
în  mod  normal  în  sediul  poliției  de  primă  instanță.  De  cele  
mai  multe  ori  va  fi  responsabilitatea  poliției  să  înființeze  și  să  
prezide  grupul.  Totuși,  acest  lucru  se  poate  schimba  în  
organizația  „conducătoare”,  de  exemplu,  autoritatea  locală  
în  timpul  fazei  de  recuperare,  când  serviciile  de  urgență  au  o  
implicare  redusă  sau  deloc.

EFSM.1  descrie  rolul  celor  însărcinați

un  ofițer  de  legătură  la  reuniunea  SCG.  Membrii  SCG  sunt  
reprezentanți  din  toate  agențiile  relevante,  cu  autoritatea  de  
a  lua  decizii  executive  adecvate  circumstanțelor.

sprijinirea  și  conducerea  managementului  incidentelor  dintr-
o  perspectivă  strategică.  Rolurile  din  cadrul  ICS  se  vor  baza  
pe  acele  standarde,  după  caz,  și  vor  fi  găsite  în  mod  necesar  
unele  variații  în  aplicare,  care  reflectă  circumstanțele  
particulare  ale  incidentului,  organizațiile  implicate,  capacitățile  
echipei  de  comandă  etc.

În  cazul  unei  urgențe  la  scară  largă,  SCG  va  trebui  să  mențină  
legătura  cu  SCG-urile  vecine  și,  în  faza  de  redresare,  cu  Biroul  
guvernamental  corespunzător  al  regiunii  sau  cu  administrația  
decentralizată.

Acesta  este  un  model  ciclic  de  control  al  procesului,  nu  spre  
deosebire  de  ciclul  Deming  „Plan,  Do,  Check,  Action” (Deming  
WE,  „Out  of  the  Crisis”,  Cambridge,  Press  Syndicate,  1982),  
care  poate  ajuta  comandanții  să-și  atingă  obiectivele  
operaționale. .  O  aplicație  evidentă  este  în  faza  analitică  a  
evaluării  riscurilor.  Nota  explicativă  completă  este  atașată  la  
Anexa  4,  prin  amabilitatea  Brigăzii  de  Pompieri  din  Londra.

17

1.8  Competența  
comandantului  operațional

1.9  Managementul  incidentelor  
și  luarea  deciziilor

Comanda  de  incident

Machine Translated by Google



figura  1

18 Manual  de  pompieri

Machine Translated by Google



Capitolul  2  –  Organizarea  pe  
terenul  incidentului

Comanda  de  incident

2

Prin  urmare,  este  esențial  ca  ICS  să  fie  adoptat  în  
totalitate  și  să  devină  familiar  întregului  personal,  
astfel  încât  „limbajul”  și  conceptele  să  fie  pe  deplin  înțelese.

pregătit  nu  numai  pentru  incidente  localizate,  ci  și  
pentru  incidente  transfrontaliere  și  naționale  de  
complexitate  diferită.

Comandantul  incidentului  FRS  la  un  incident  operațional  
este  „persoana  competentă  nominalizată”,  de  obicei  
identificată  prin  purtarea  hainei  IC.  Acest  rol  nu  trebuie  
să  fie  îndeplinit  invariabil  de  ofițerul  cel  mai  înalt  
prezent,  dar  ofițerul  superior  prezent  are  o  
responsabilitate  morală  și  organizațională  în  cadrul  
structurii  generale  de  comandă  care  nu  poate  fi  

renunțată.  Acest  aranjament  permite  unui  ofițer  mai  
înalt  în  cadrul  CI  să  adopte  un  rol  de  mentorat  sau  de  
monitorizare.

Sistemul  de  comandă  a  incidentelor  (ICS)  oferă  un  
cadru  clar  pentru  a-l  ajuta  pe  comandantul  incidentului  

să  organizeze  și  să  implementeze  resursele  disponibile  
într-un  mod  sigur  și  eficient.  Oferă  CI  o  structură  
organizațională  gata  de  utilizare,  care  poate  fi  adaptată  
pentru  a  se  potrivi  fiecărui  incident,  de  la  o  intervenție  
la  o  pompă  până  la  cel  mai  mare  incident  cel  mai  complex.

Acest  capitol  se  concentrează  pe  organizarea  și  
controlul  operațiunilor  pe  terenul  incidentului,  inclusiv  
pe  suportul  de  specialitate  pentru  sectoarele  
operaționale  din  sectoarele  suport  și  consilieri.

Comanda  de  incident

2.1  Generalități

2.2  Rolul  comandantului  incidentului

Capitol
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Există  trei  niveluri  de  comandă  și  control  care  pot  fi  aduse  în  joc  

la  un  incident  cu  mai  multe  agenții,  cunoscut  sub  numele  de  

Bronz,  Argint  și  Aur.  Termenii  sunt  utilizați  pentru  a  descrie  

nivelurile  de  management  comun  al  situațiilor  de  urgență,  cu  

mai  multe  agenții  și,  în  mod  normal,  vor  fi  utilizați  numai  acolo  

unde  este  necesar  un  răspuns  combinat  de  mai  multe  agenții.  

Adoptarea  acestui  cadru  de  management  convenit  la  nivel  

național  va  ajuta  la  integrarea  planurilor  și  procedurilor  între  

agenții,  asigurând  că  rolurile  și  responsabilitățile  sunt  înțelese.

5.  Începeți  operațiunile  de  control  al  daunelor  de  îndată  ce  
condițiile  și  resursele  o  permit.

comanda  imediată  a  lucrărilor  „practice”  sau  la  nivel  de  

sarcină  este  întreprinsă  la  locul  incidentului.  Dacă  

incidentul  se  dezvoltă  cu  mai  multe  agenții  care  trebuie  

să  lucreze  eficient  împreună,  fiecare  sector  ar  deveni  un  

Comandament  de  bronz  în  linie  cu  alte  agenții.  Trebuie  

subliniat  faptul  că,  chiar  dacă  incidentul  este  „multi-

agenție”,  rolul  la  nivel  operațional  nu  ar  fi  etichetat  oficial  

„Bronz”  decât  dacă  a  fost  instituit  un  nivel  tactic  sau  argint  

și,  de  obicei,  atunci  când  un  grup  „Silver”  cu  mai  multe  

agenții  a  avut  fost  format.  •  Tactic  –  care  este  nivelul  

generalului

8.  Luați  în  considerare  bunăstarea  victimelor  sau  a  celor  care  au  

suferit  pierderi  cât  mai  curând  posibil,  apelând  la  sprijin  

extern  dacă  este  necesar.

Deoarece  fiecare  incident  operațional  este  diferit,  IC-urile  vor  

trebui  să  adapteze  planurile  strategice  și  sistemele  de  lucru,  care  

se  bazează  pe  evaluări  generice  ale  riscurilor,  în  lumina  

circumstanțelor  specifice  ale  incidentului  și  a  resurselor  efectiv  

disponibile  pentru  a  face  față  acestor  riscuri.

6.  Începeți  ventilația  de  îndată  ce  există  condiții

Aceasta  presupune  că  a  fost  finalizată  o  evaluare  adecvată  a  

riscurilor,  a  fost  anunțată  în  mod  corespunzător  și  este  în  curs  

de  revizuire  continuă  (a  se  vedea  capitolul  4).  Aceste  priorități  

tactice  vor  fi,  de  asemenea,  utile  la  debrief-uri  și  atunci  când  CI  
sau  comandanții  de  sector  își  autoevaluează  performanța  lor  și  

a  echipelor  lor  la  un  incident:

La  orice  incident,  comandanții  de  incident  și/sau  de  sector  (SC)  

trebuie  să  stabilească  priorități  tactice.  Următorul  este  un  

exemplu  de  listă  tipică  de  obiective  care  trebuie  prioritizate  la  

un  incendiu  de  structură.

3.  Limitați  răspândirea  incendiului  în  interiorul  clădirii  sau  în  

porțiunile  afectate  ale  acesteia  cât  mai  curând  posibil.

iar  resursele  permit.

4.  Stinge  focul.

7.  Începeți  tăierea  și  investigațiile  pentru  a  vă  asigura  că  toate  
cavitățile  și  golurile  au  fost  acoperite.

1.  Efectuați  salvari  și  asigurați-vă  că  este  solicitat  sprijin  medical  

pentru  victime  fără  întârziere.

comandă  pe  terenul  incidentului  și  care  asigură  că  

nivelurile  operaționale  sunt  susținute  și  dacă  există  mai  

multe  sectoare  care  operează  pentru  a  se  asigura  că  

operațiunile  lor  sunt  coordonate  pentru  a  obține  o  
eficiență  maximă.

2.  Dacă  clădirea  este  deja  pe  deplin  implicată  în  incendiu,  luați  

măsuri  pentru  a  preveni  răspândirea  riscurilor  de  expunere.

Din  nou,  dacă  incidentul  se  dezvoltă  pe  mai  multe  

agenții,  acest  rol  ar  deveni  Silver  Command.  Un  

incident  poate  fi  structurat  în  mod  oficial  cu  comenzi  

de  bronz  și  argint  multi-agenții  care  funcționează  fără  

ca  un  „aur”  să  fie  în  vigoare.

Modelul  de  intervenție  în  situații  de  urgență  din  Regatul  Unit  

(Strategic  –  Aur,  Tactic  –  Argint  și  Operațional  –  Bronz),  care  este  

descris  mai  detaliat  în  Capitolul  unu,  poate  fi  rezumat  după  cum  
urmează.

CI  are  multe  de  luat  în  considerare  atunci  când  se  confruntă  cu  

un  incident  și  acest  lucru  va  deveni  și  mai  complex  odată  cu  

creșterea  dimensiunii  și  duratei.  În  mod  clar,  nu  se  poate  aștepta  

ca  niciun  ofițer  să  se  ocupe  personal  de  fiecare  aspect  al  

operațiunilor  în  desfășurare,  astfel  încât  sistemul  de  comandă  a  
incidentelor  descris  în  acest  manual  va  oferi  instrumente  și  

suport  operațional  și  managerial.

•  Operațional  –  care  este  nivelul  la  care

•  Strategic  –  poate  fi  invocat  atunci  când  un  eveniment  sau  o  

situație  poate  avea  un  impact  semnificativ  asupra  

resurselor,  implicând  probabil  un  număr  mare  de  

agenții  sau  are  impact  pentru  un

2.3  Niveluri  de  comandă
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obiectivele  incidentului  și  solicitați  sprijin  
suplimentar  acolo  unde  este  necesar.  •  

Alcătuiește  un  plan  robust  pentru  a  îndeplini  obiectivele  
incidentului,  prioritizează  acolo  unde  este  necesar  
dacă  resursele  nu  sunt  adecvate  pentru  a  le  
atinge  simultan.  Eșecul  de  a  stabili  prioritățile  
poate  compromite  un  plan  și  poate  pune  personalul  
în  pericol  (vezi  Modelul  de  luare  a  deciziilor  în  Capitolul  1)

fie  din  etapa  de  pre-planificare  sau  cea  disponibilă  
pe  scenă  înainte  de  formarea  unui  plan.

durata  prelungita.  Acesta  va  fi  denumit  Gold  

Command  și  va  fi  implementat  în  mod  normal  
ca  un  grup  cu  mai  multe  agenții  (SCG,  vezi  
Capitolul  3)  care  reunește  comandanții  Gold  din  
organizațiile  relevante.  Este  posibil,  dar  nu  obișnuit,  
să  desemnați  un  comandant  de  aur  numai  în  
cadrul  unei  operațiuni  FRS  la  scară  foarte  mare,  
care  nu  are  impact  asupra  altor  organizații  în  mare  
măsură.
În  timp  ce  un  incident  poate  fi  structurat  până  la  
nivelul  Argint  fără  ca  Aurul  să  fie  neapărat  adus  în  
joc,  dacă  se  formează  un  Aur,  nivelurile  de  mai  jos  
vor  fi  invariabil  structurate  ca  Argint(i)  și  Bronz(i).5

•  Identificați  pericolele  și  riscurile  pentru  echipaje

Aceasta  va  include  următoarele:

•  Luați  în  considerare  aspectele  de  mediu,  cum  ar  fi  

scurgerea  apei  sau  poluarea  aerului  cât  mai  
curând  posibil  și,  dacă  este  cazul,  informați  
autoritățile  relevante,  lucrând  în  cadrul  protocoalelor  
recunoscute  convenite  cu  alte  agenții.

•  Luați  în  considerare  toate  informațiile  relevante,

Dacă  un  incident  de  incendiu  sau  un  incident  cu  mai  
multe  agenții  cu  o  „zonă  fierbinte”  controlată  de  FRS,  de  
exemplu  un  USAR  sau  un  eveniment  de  decontaminare  
în  masă,  escaladează  la  nivelul  Aur,  este  absolut  posibil  
ca  IC  de  incendiu,  care  poate  fi  un  ofițer  principal,  să  
presupună  comanda  incidentului,  trimițând  un  ofițer  de  
rang  inferior,  cu  experiența  și  autoritatea  corespunzătoare  
pentru  a  acționa,  ca  reprezentant  FRS  la  Gold.  Este  
responsabilitatea  Ofițerului  Principal  să  își  asume  rolul  
de  Aur  de  îndată  ce  circumstanțele  o  permit.  Acest  lucru  
reflectă  pozițiile  legate  de  rol.  Este,  prin  urmare,  important

La  sosirea  la  un  incident,  IC  are  o  bază  largă  de  informații  
de  luat  în  considerare  și  acest  lucru  va  deveni  și  mai  

complex  și  mai  oneros  pe  măsură  ce  incidentul  crește.  
Prin  urmare,  este  esențial  să  se  ia  în  considerare  cât  mai  

curând  posibil  pentru  a  începe  să  pună  bazele  sistemului  
de  comandă  a  incidentelor.

pe  scena.

și  terților  și  selectați  un  sistem  de  lucru  sigur,  
asigurându-vă  că  un  „Mod  tactic”  este  declarat  
și  comunicat  tuturor  celor  aflați  la  locul  

incidentului  și  mobilizării  centrale,  unde  va  fi  
documentat  în  numele  dumneavoastră.

Trebuie  avut  în  vedere  faptul  că  diferite  servicii,  în  funcție  
de  circumstanțele  incidentului  specific,  pot  alege  să  
exercite  comanda  la  niveluri  similare  din  locații  diferite.  
Cel  mai  obișnuit  exemplu  în  acest  sens  este  cazul  în  care  

comandantul  Silver  al  poliției  alege  să  se  găsească  într-
un  cartier  general  al  poliției  sau  o  unitate  de  comunicații,  
în  timp  ce  FRS  IC  (sau  Fire  Silver),  alege  să  coordoneze  
Fire  Bronzes  sau  Comandanții  de  sector  de  la  locul  
incidentului.  facilitate  de  comunicații,  cel  mai  frecvent  o  
unitate  de  comandă.  Când  Fire  Silver  trebuie  să  participe  
la  o  întâlnire  de  legătură  cu  mai  multe  agenții  la  sediul  

comandantului  poliției  sau  în  altă  parte,  locul  incidentului  
va  fi  lăsat  sub  supravegherea  unui  alt  membru  senior  al  
echipei  Silver  Command  pe  durata  absenței.  În  aceste  
circumstanțe,  desemnarea  „IC”  va  reveni  ofițerului

•  Evaluarea  resurselor  disponibile  în  raport  cu

în  scopul  unei  legături  eficiente  între  servicii,  nivelurile  
de  comandă  și  etichetarea  asociată  acestora  sunt  
înțelese,  dar  nu  interpretate  prea  rigid.  De  asemenea,  
trebuie  înțeles  că,  deoarece  un  incident  poate  fi  grav  
pentru  un  serviciu,  de  exemplu,  un  incendiu  mare  pentru  
pompieri  sau  o  crimă  pentru  poliție,  nu  implică  neapărat  
alte  servicii,  nici  deloc,  nici  la  aceeași  comandă.  nivel.

2.4  Atribuțiile  comandantului  de  

incident  la  nivel  operațional  (bronz).
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5  Trebuie  avut  în  vedere  faptul  că  ierarhia  NATO  a  nivelurilor  strategice,  operaționale  și  tactice  nu  se  aliniază  direct  la  structura  
serviciilor  de  urgență  din  Regatul  Unit,  prin  urmare  va  trebui  să  se  acorde  alocații  acolo  unde  sunt  dislocați  armata.
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•  Asigurați-vă  că  comunicările  sunt  eficiente  și  că  

mesajele  informative  bine  structurate  au  fost  
transmise  și  documentate.  •  Revizuiți  structura  

de  comandă  a

•  Stabiliți  aranjamente  eficiente  pentru •  Confirmați  planul  existent  conform  priorităților  
tactice  convenite.  •  Confirmați  evaluarea  riscului  

și  Tactica

•  Confirmați  că  au  fost  luate  măsuri  adecvate  pentru  
a  aborda  orice  probleme  de  bunăstare  care  pot  
apărea  în  urma  incidentului.  •  Menține  o  legătură  

eficientă  cu  ceilalți

•  Pregătiți-vă  să  informați  un  ofițer  mai  înalt,  folosind  
toate  informațiile  relevante  disponibile,  astfel  
încât  să  se  poată  lua  o  decizie  cu  privire  la  dacă  
acel  ofițer  ar  trebui  să  preia  comanda.  •  

Stabilirea  suportului  pentru  a  oferi  a

•  Comunicați  planul  comandanților  de  sector  și  
asigurați-vă  că  sunt  date  și  primite  actualizări  
regulate  cu  privire  la  progres.

•  Actualizarea  constantă  a  evaluării  riscurilor  și

cât  mai  curând  posibil,  asigurându-se  că  
posibilele  probe  sunt  recuperate  sau  păstrate  și  
că  sunt  luate  declarații  ale  martorilor.  Acolo  
unde  pot  urma  proceduri  judiciare,  poliția  ar  trebui  
să  fie  implicată  în  procesul  de  luare  a  deciziilor  
operaționale  cât  mai  curând  posibil  și  să  i  se  acorde  
o  cooperare  deplină.  •  Luați  în  considerare  orice  

puncte  relevante  care  ar  putea

adecvate  și  efectiv  implementate  pentru  a  reflecta  
prioritățile  tactice.  Dacă  incidentul  nu  dispune  de  
resurse,  trebuie  făcută  o  cerere  de  asistență  
suplimentară.

plan  ulterior  bazat  pe  disponibilitatea  informațiilor  
suplimentare.

alte  agenții,  ale  căror  cunoștințe  pot  fi  critice  
pentru  a  ajuta  la  atingerea  obiectivelor.  •  Luați  în  

considerare  din  timp  bunăstarea,  atât  a  echipajelor  de  
pompieri,  cât  și  a  oricărei  alte  părți  afectate  de  
incident.

CI  este  responsabil  pentru  securizarea  și  controlul  
resurselor  pe  terenul  incidentului.  Evaluarea  resurselor  va  
include  luarea  în  considerare  a  necesității  suplimentare:

Modul,  asigurând  că  sunt  utilizate  sisteme  de  lucru  
sigure.  •  Asigurați-vă  că  resursele  solicitate  sunt

informațiile  disponibile,  asigurându-se  că  se  
efectuează  o  analiză  risc/beneficiu  (a  se  vedea  capitolul  4).

comunicații,  atât  pe  terenul  incidentului  în  sine,  cât  
și  pentru  a  oferi  actualizări  regulate  pentru  controlul  
central  și  ofițerii  de  sprijin  care  se  apropie.  •  Stabiliți  

și  mențineți  o  legătură  eficientă  cu

incident  și  să  se  asigure  că  nimeni  nu  îndeplinește  
un  rol  dincolo  de  experiența  și  capacitatea  sa  și  că  
intervalele  de  control  ale  indivizilor  rămân  
gestionabile.  •  Evaluați  planul  tactic  împotriva  

tuturor

agențiile  asigurându-se  că  fiecare  lucrează  la  
un  set  comun  de  obiective.  •  Initiaza  orice  

investigatii  necesare  ca

zona  de  raportare  și  păstrare  a  resurselor  care  
se  apropie,  pentru  a  ajuta  la  comunicațiile  de  
la  locul  incidentului  și  pentru  a  documenta  
informațiile  necesare,  aceasta  va  fi  denumită  oficial  
Suport  de  comandă.

La  sosirea  la  un  incident,  ofițerul  tactic  trebuie  să  se  

prezinte  la  Suportul  Comandamentului  și  să  facă  rezervări  
în  prezență,  asigurându-se  că  controlul  mobilizării  este  
informat.  Trebuie  luate  contact  cu  CI  cât  mai  curând  

posibil,  iar  schimbul  de  informații  relevante  cu  privire  la  
incident  trebuie  efectuat.  O  decizie  de  preluare  a  
incidentului,  de  a  rămâne  la  incident  într-un  rol  de  
mentorat  sau  de  monitorizare  sau  de  a  permite  CI  existent  
să  rămână  la  conducere  trebuie  luată  și  comunicată  efectiv  
tuturor  părților  relevante.  Pentru  a  se  asigura  că  nu  există  
nicio  îndoială  cu  privire  la  „predare”,  procesul  ar  fi  
confirmat  prin  schimbul  de  tabard  al  CI.

să  fie  de  folos  în  timpul  interogării,  inclusiv  
practicile  bune  și  proaste,  succesul  sau  eșecul  
echipamentelor  sau  politicilor  și  performanța  
echipajelor.

În  cazul  în  care  se  ia  decizia  de  preluare  a  incidentului,  

trebuie  luate  în  considerare  următoarele  puncte:
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2.5  Atribuțiile  CI  la  nivel  tactic  

(argint).
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Multi-agenție
Comanda

Sectoarele  operaționale

Argint
Incident

Sectoarele  operaționale

•  Sectoare  operaționale  •  
Suport  de  comandă  •  
Marshalling  •  BA  Control  
principal  •  Logistică

•  Aparate  •  
Personal  •  
Echipamente  •  
Mijloace  de  stingere  a  
incendiilor  •  Consumabile  (de  ex.  combustibil,  cilindri  BA)

•  Decontaminare  •  Apă  
•  Spumă  •  Gestionarea  
ajutorului  •  Reabilitarea  
echipajului  și  bunăstarea  
•  Siguranță  •  Comunicații  •  Legătură  
cu  presa

Sectorul  1

Sectorul  2

Sectorul  3

Gradul  de  control  pe  care  un  IC  va  trebui  să-l  mențină  
va  depinde,  parțial,  de  dimensiunea  și  cerințele  
incidentului.  La  incidente  mai  mari,  domenii  specifice  
de  control  al  resurselor  pot  fi  delegate  ofițerilor  numiți.  
Astfel  de  zone  pot  include:

Fiecare  dintre  aceste  funcții  poate  fi  atribuită  de  IC  
pentru  a  sprijini  sectoare  dacă  amploarea  operațiunii  
o  cere.  Dacă  se  întâmplă  acest  lucru,  comandantul  
sectorului  de  asistență  va  raporta  în  linia  de  comandă  
ofițerului  de  sprijin  pentru  comandă,  care  are  un  nivel  
de  responsabilitate  de  comandă  similar  cu  un  
comandant  de  operațiuni  (a  se  vedea  capitolul  2.11.2).

Comandant
Argint  de  foc

Comanda  incidentului  23

după  natura  
incidentului

Mass  Decon

USAR

Siguranță

Locația  stabilită

Suport  de  comandă

Apă

OFF- SCENA

OFF- SCENA

PE  SCENA

PE  SCENA

Sectoarele  suport

Sectoarele  suport
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•  Prioritizează  cerințele  Silver

Acest  paragraf  se  referă  la  rolul  ofițerului  superior  FRS  care  
își  va  îndeplini  responsabilitățile  unui  comandant  strategic  
atunci  când  un  Grup  de  Coordonare  Strategică  (SCG)  multi-
agenție  este  introdus  în  joc  în  timpul  unui  incident  
operațional.  Sarcina  este  de  a  asuma  responsabilitatea  
organizațională  generală  pentru  gestionarea  incidentului  
respectiv  și  de  a  stabili  politica  și  cadrul  strategic  în  care  va  
lucra  Silver(s).  Nu  se  inten ionează  ca  Focul

Comandant(i)  și  alocați  personal  și  resurse  pentru  
a  îndeplini  cerințele.  •  Formularea  și  implementarea  

gestionării  media  și  comunicarea  cu  publicul.  •  Planificarea  
directă  și  operațiunile  dincolo  de  răspunsul  imediat  

pentru  a  facilita  recuperarea.  •  Asistență  și  consiliere  
Silver.  •  Lucrul  cu  agențiile  partenere.

Linia  directă  de  comandă  operațională  a  comandantului,  
spre  deosebire  de  sprijinul  și  consilierea  oferite  de  sectoarele  
de  sprijin  și  de  personalul  acestora,  dintre  care  unele  pot  
deține  un  rang  mai  mare  decât  cei  din  sectoarele  sprijinite.  
Este  important  ca  acordurile  de  asistență  reciprocă  și  
procedurile  standard  de  operare  să  abordeze  pe  deplin  
aceste  probleme.

În  cazul  în  care  operațiuni  complexe  sau  tehnice,  cum  ar  fi  
pomparea  cu  volum  mare,  decontaminarea  în  masă  sau  
căutarea  și  salvarea  urbană  se  desfășoară  în  sectoarele  
operaționale,  acestea  pot  fi  asistate  de  sectoarele  de  sprijin  
în  același  mod  în  care  operațiunile  BA  sunt  susținute  de  un  
control  principal  BA.  CI  trebuie  să  se  asigure  că  nu  există  
niciodată  nicio  neînțelegere  sau  confuzie  cu  privire  la  
incident  sau  sector

Gold  Commander  va  conduce  sau  va  prelua  operatiunile  de  
pe  terenul  incidentului  real.  Comandantul  Fire  Gold  va  
participa  la  grupul  de  aur  cu  mai  multe  agenții  acolo  unde  
unul  a  fost  considerat  adecvat  și  din  acea  poziție:

ICS  se  bazează  pe  un  cadru  care  ajută  la  gestionarea  

resurselor  la  un  incident.  Acesta  permite  CI  să  delege  
responsabilitatea  pentru  o  serie  de  sarcini  și  funcții  în  timpul  
a  ceea  ce  poate  fi  stresant,

•  Determinați  și  promulgeți  un  set  de  scopuri  și  obiective  
strategice  și  revizuiți-le  în  mod  regulat.  •  Setați  
parametrii  tactici  pentru  ca  Silver  să  funcționeze.

2.6  Îndatoririle  unui  Strategic  (Aur)
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2.7  Structurarea  unui  incident

Comandant  de  nivel
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•  Un  model  consistent  și  previzibil  de

Aderarea  la  terminologia  comună  este,  de  asemenea,  foarte  

importantă  ca  ajutor  pentru  dezvoltarea  unei  înțelegeri  comune  

a  situației  cu  care  este  tratată.  ICS  folosește  „roluri”  pentru  a  
descrie  responsabilitățile,  permițând  astfel  FRS-urilor  individuale  

să  atribuie  fiecare  funcție  în  funcție  de  circumstanțele  lor  

particulare.  Modelul  standard  permite  ca  structura  incidentului  

să  se  dezvolte  într-un  mod  previzibil  și  gestionabil.

situație  care  se  dezvoltă  rapid,  rămânând  în  același  timp  foarte  
sub  control.  Elementele  principale  ale  cadrului  standard  ICS  sunt:

Sectorizarea  ar  trebui  introdusă  atunci  când  cerințele  impuse  

unui  CI  fac  imperativ  ca  responsabilitatea  și  autoritatea  să  fie  

delegate  pentru  a  asigura  comanda  corespunzătoare  și  

monitorizarea  siguranței  tuturor  activităților  și  pentru  a  reduce  

intervalul  de  control  al  ofițerilor.

Înțelegerea  conceptului  de  „Span  of  Control”  este  cheia  pentru  

gestionarea  unor  volume  mari  de  activitate  și  informații  și  este  

discutată  mai  pe  larg  în  2.10,  cu  toate  acestea,  sectorizarea  este  

esențială  pentru  gestionarea  acestor  volume  de  activitate  și  

pentru  a  oferi  o  linie  clară  de  raportare  pentru  toată  lumea  cu  

privire  la  incident.  sol.

•  O  linie  de  comandă  clară,  definită  și  vizibilă;  •  Gestionarea  

intervalului  de  control  al  comandanților  cheie;  •  Responsabilitate  

și  autoritate  partajate  în  mod  corespunzător,  cu  o  definire  

și  o  înțelegere  clară  a  rolurilor  și  responsabilităților.

Incidentele  sunt  gestionate  cel  mai  bine  dacă  sunt  menținute  cât  

mai  simple  posibil,  dacă  nu  este  necesară  sectorizarea,  atunci  

pentru  a  reduce  posibilitatea  apariției  barierelor  în  calea  fluxului  

de  informații  între  echipaje  și  CI,  cel  mai  bine  este  să  nu  se  facă.

sectorizarea,  de  exemplu,  la  o  clădire  cu  patru  laturi,  fața  

sau  scena  principală  a  operațiunilor  devine  Sectorul  1,  

iar  Sectoarele  2,  3  și  4  sunt  alocate  într-o  rotație  în  sensul  

acelor  de  ceasornic,  sectorul  3  fiind  partea  din  spate.  În  

clădiri  sau  amplasamente  neobișnuite,  CI  ar  trebui  să  

sectorizeze  într-un  mod  cât  mai  consistent  cu  modelul

Frecvent,  operațiunile  au  loc  în  mai  multe  locații  în  timpul  unui  

incident,  de  exemplu  în  partea  din  față  și  din  spate  a  unei  clădiri.  

În  astfel  de  cazuri,  intervalul  de  control  al  CI  poate  fi  doar  mic.  La  

un  incendiu  tipic  de  case  semi-decomandate,  IC-ul  are  capacitatea  

de  a  monitoriza  sarcinile  din  față  și  din  spate  pur  și  simplu  

deplasându-se  încoace  și  încolo  și,  prin  urmare,  este  puțin  

probabil  să  fie  nevoie  de  sectorizare.  Cu  toate  acestea,  dacă  casa  

are  o  terasă  la  mijloc,  fără  acces  rapid  din  față  în  spate,  atunci,  în  

ciuda  intervalului  mic  de  control,  este  puțin  probabil  ca  IC-ul  să  

poată  gestiona  în  mod  adecvat  operațiunile  și

Crearea  sectoarelor  se  va  face  numai  la  instrucțiunile  IC  care  se  
va  sectoriza  corespunzător  pentru  a  răspunde  cerințelor  

incidentului  urmând  modelul  standard.  În  afară  de  circumstanțe  

excepționale,  sectorizarea  trebuie  să  urmeze  acest  model  

standard.  Folosind  această  abordare,  Sectorul  1  este  situat  

invariabil  în  față  (sau  scena  principală  a  operațiunilor)  progresând  

ulterior  în  sensul  acelor  de  ceasornic,  cu  Sectorul  3  în  mod  normal  

în  spate.  (vezi  exemple  în  diagramele  următoare).

Acest  lucru  va  asigura  continuitatea  incidentelor  majore  sau  
transfrontaliere  la  care  ar  participa  probabil  echipaje  de  la  două  

sau  mai  multe  servicii  de  pompieri  și  salvare.

Cercetările  au  arătat  că,  la  incidente  mari,  IC-urile  nu  luau  doar  

decizii  cu  privire  la  tactici,  resurse,  logistică  etc.,  ci  și  construiau  

mental  o  organigramă  în  același  timp.  Utilizarea  unui  model  

standard  și  previzibil  de  organizare  a  incidentelor,  care  să  fie  

aplicat  în  primele  etape  ale  escaladării,  ușurează  considerabil  

această  sarcină.  Cu  toate  acestea,  trebuie  făcută  corect  și  

consecvent.

Chiar  dacă  este  posibil  ca  IC  să  supravegheze  toate  operațiunile,  

nevoia  de  sectorizare  va  apărea  dacă  se  întâmplă  atât  de  multe  

încât  IC  riscă  să  fie  distras  și  să  nu  poată  acorda  suficientă  atenție  

fiecărei  sarcini.

În  clădirile  sau  mediile  care  nu  se  pretează  la  „modelul  preferat”,  

atunci  este  de  o  importanță  vitală  atunci  când  delegați  

responsabilitatea  sectoarelor  ca  o  înțelegere  aprofundată  atât  a  

limitei  fizice,  cât  și  a  parametrilor  în  care  să  funcționeze  să  fie  

comunicată  tuturor  celor  care  trebuie  să  înțelegeți  aspectul  

pentru  a  evita  confuzia.

Acest  lucru  ar  indica  faptul  că  intervalul  de  control  al  IC  este  în  

pericol  să  devină  prea  mare.  Acolo  unde  intervalele  de  control  

încep  să  atingă  sau  să  depășească  5  linii  de  comunicare  directă  la  

un  incident  de  lucru,  este  posibil  ca  performanța  să  fie  afectată  

negativ.

2.7.1  Sectorizarea  Incidentelor
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2.7.2  Sectorizarea  verticală

În  acest  caz,  cel  mai  potrivit  răspuns  ar  fi  ca  CI  să  păstreze  
comanda  din  față  a  clădirii  și  să  atribuie  toate  operațiunile  

din  spatele  clădirii  unui  alt  ofițer  de  nivel  și  experiență  
corespunzătoare.

În  mod  similar,  la  un  RTC  poate  să  nu  fie  nevoie  să  se  
sectorizeze  în  mod  oficial,  totuși,  dacă  echipajele  sunt  
repartizate  pe  un  vehicul,  care  s-a  oprit  la  30  de  metri  pe  
un  terasament  îndepărtat  de  scena  principală  a  

operațiunilor  de  pe  carosabil,  poate  fi  necesar  să  se  
atribuie  acel  vehicul  ca  zonă  separată  de  responsabilitate,  
care  ar  putea  fi  un  Sector.

supravegheați  siguranța  în  ambele  locații  simultan.

Este  important  de  reținut  că,  atunci  când  acest  lucru  se  
întâmplă  numai  la  incidente  la  scară  mică,  nu  este  
obligatoriu  ca  acest  ofițer  să  fie  nominalizat  ca  comandant  

de  sector  și,  de  asemenea,  nu  înseamnă  neapărat  că  
trebuie  creat  un  comandant  de  sector  separat  și  pentru  
partea  din  față  a  clădirii. .

Principiul  care  trebuie  avut  în  vedere  este  că  sectorizarea  
este  determinată  de  necesitatea  de  a  delega  
responsabilitatea  și  autoritatea  pentru  a  asigura  o  comandă  
adecvată  și  monitorizarea  siguranței  tuturor  activităților.

În  clădirile  sau  structurile  cu  mai  multe  etaje  în  care  
operațiunile  se  pot  desfășura  pe  mai  multe  niveluri,  adică  
clădiri  înalte  sau  nave,  modelul  sugerat  mai  sus  nu  s-ar  
dovedi  a  fi  eficient  sau  ușor  de  executat.  Modelul  de  
sectorizare  verticală  se  bazează  pe  menținerea  unor  spații  

eficiente  de  control  atunci  când  comandanții  de  sector  nu  
pot  urma  practica  normală  de  a  fi  prezenți  fizic  în  sector,  

din  cauza  fumului,  căldurii  etc.

La  un  incident  într-o  clădire  cu  mai  multe  etaje  poate  fi  
necesară  sectorizarea  externă,  precum  și  internă,  de  
exemplu  dacă  sunt  utilizate  aparate  aeriene
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Exemplu  tipic  de  sectorizare

Sectorul  3

Intrarea  principala

Sectorul  4

Sursa  primară  
de  operațiuni

Structura  Foc

Sectorul  2

Sectorul  1
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Sectorul  de  lobby

Sectorul  de  căutare

Figura  2.1  Incendiu  înalt

pentru  acces  sau  salvare.  Sectorizarea  externă  ar  urma  

modelul  normal,  identificând  sectoarele  după  număr.
•  Sectorul  de  incendiu  –  acesta  este  un  sector  

operațional  și  ar  fi  principala  zonă  a  operațiunilor  
de  stingere  a  incendiilor  și  salvare,  constând  
din  etajele  direct  implicate  în  incendiu,  plus  un  nivel  
deasupra  și  un  nivel  dedesubt.  Dacă  echipajele  

implicate  în  acest  lucru  depășesc  intervalele  
acceptabile  de  control,  ar  trebui  să  se  ia  în  
considerare  activarea  unui  Sector  de  căutare.  •  

Sector  de  căutare  –  acesta  este  un  sector  operațional  și  
ar  fi  zona  de  operațiuni  într-o  înălțime  înaltă,  
deasupra  „sectorului  de  incendiu”  în  care  au  loc  
operațiuni  de  căutare  și  salvare,  aerisire  și  alte  
operațiuni.  Într-un  scenariu  de  subsol,  Sectorul  de  
căutare  s-ar  putea  extinde  de  la  aer  curat  la  cel  mai  
de  jos  nivel.  Dacă  distanța  de  la  holul  de  la  parter  

până  la  capul  de  pod  este  mai  mare  de  două  sau  
trei  etaje  și  intervalele  de  control  necesită  acest  
lucru,  ar  trebui  să  se  ia  în  considerare  activarea  
unui  Sector  de  hol.

Sectorizarea  internă  trebuie  să  recunoască  constrângerile  
particulare  ale  funcționării  într-un  mediu  în  care  „etajul  
de  incendiu”  constituie  o  barieră  pentru  zonele  de  

deasupra  și,  într-o  oarecare  măsură,  întreaga  zonă  de  
deasupra  capului  de  pod,  care  este  amplasată  în  mod  
convențional  la  două  etaje  sub  podeaua  de  incendiu,  
trebuie  considerată  o  zonă  de  pericol.  Este  posibil  să  fie  
necesară  operarea  unui  singur  sector  operațional  intern,  
cu  sectoarele  externe  și  de  sprijin  care  operează  în  afara,  
așa  cum  este  descris  mai  sus.  Cu  toate  acestea,  la  un  
incident  în  care  un  număr  mare  de  personal  stinge  
incendiul,  caută  sau  ventila,  etc.  poate  fi  necesar  mai  mult  
de  un  sector  intern  pentru  a  se  asigura  că  intervalul  de  
control  al  comandantului  de  sector  nu  este  depășit.  
Zonele  de  activitate  din  cadrul  structurii  (de  exemplu,  
operațiuni  interne  de  stingere  a  incendiilor)  ar  putea  fi  
apoi  identificate  ca  în  următoarele  exemple:

Foc Foc
Sector Sector
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2.7.3  Localizarea  comandanților  de  sector

•  Sectorul  de  hol  –  acesta  este  un  sector  de  sprijin  
și  ar  acoperi  zona  de  operațiuni  de  la  holul  de  
la  parter  până  la  capul  de  pod,  care  este  în  mod  
normal  la  două  etaje  sub  podeaua  de  incendiu.

Toate  sectoarele  de  asistență  trebuie  să  raporteze  IC  prin  
intermediul  funcției  de  asistență  pentru  comandă.  Acest  
lucru  este  important  pentru  a  păstra  intervalele  de  control.  
La  incidente  mai  grave,  este  probabil  ca  funcția  de  suport  
de  comandă  să  fie  condusă  de  un  ofițer  cu  o  anumită  
vechime  și  experiență.

Aspectul  nu  este  destinat  să  fie  prescriptiv,  dar  anumite  
caracteristici  sunt  considerate  „standard”.  De  exemplu,  

sectoarele  operaționale  externe  sunt  în  general  numerotate  
și  nu  denumite.  Toate  sectoarele  operaționale  raportează  
direct  la  CI  sau  la  comandantul  operațiunilor,  dacă  există  
unul.

Toate  celelalte  aspecte  ale  structurii,  de  exemplu  liniile  de  
responsabilitate,  liniile  de  comunicare  și  raportare  pentru  
comandantul  de  sector  ar  funcționa  în  mod  normal.  A  se  

vedea  figura  2.1  pentru  un  exemplu  de  sectorizare  verticală.

Nu  se  intenționează  ca  sistemul  să  fie  excesiv  de  prescriptiv  
și  pot  apărea  situații  în  care  pot  fi  necesare  alte  abordări,  
de  exemplu,  într-o  clădire  mare  sau  complexă,  poate  fi  
necesar  să  se  introducă  mai  mult  de  un  sector  pe  un  etaj.  
Acest  sistem  a  fost  necesar  la  un  incident  real,  în  care  au  
fost  necesare  două  sectoare  fiecare  cu  propriul  cap  de  pod,  
care  funcționează  în  diferite  case  de  scări  și  un  comandant  
de  operațiuni  care  coordonează  sectoarele  din  zona  holului.

Aceste  principii  pot  fi  aplicate  cu  ușurință  în  alte  situații  în  
care  poate  fi  necesară  o  sectorizare  internă  verticală.

Numărul  mai  mare  de  membri  ai  echipajului  din  vecinătatea  
Suportului  de  Comandă  care  apar  în  diagrame  după  ce  o  
unitate  de  comandă  este  instalată,  reprezintă  cei  alocați  ca  
suport  de  comandă  și  operatori  radio  etc.  FRS-urile  
individuale  vor  avea  moduri  diferite  de  a  gestiona  această  
cerință.

Serviciile  și  organizațiile  enumerate  în  dreapta  funcției  de  
sprijin  al  comenzii,  poliția  și  presa  etc.,  (40  incident  pompă,  
p43)  sunt  doar  exemple,  iar  lista  este  departe  de  a  fi  
exhaustivă.  Poate  include  oricare  sau  toate  agențiile  care  
sunt  părți  interesate  în  incident.

Comandantul  sectorului  de  lobby  va  acționa  ca  
coordonator  al  tuturor  nevoilor  logistice  ale  
comandanților  de  sector  de  incendiu  și  percheziție,  
care,  de  cele  mai  multe  ori,  vor  trebui  să  fie  localizați  
la  capul  de  pod,  direcționând  operațiunile  prin  radio  
și  menținând  legătura  cu  BAECO.  Comandantul  
sectorului  de  lobby  va  coordona,  de  asemenea,  toate  

operațiunile  de  sub  nivelul  capului  de  pod,  inclusiv  
salvarea  și  ventilația,  făcând  legătura  cu  colegii  
comandanți  de  sector  în  mod  obișnuit.

Trebuie  subliniat  că  comandanții  de  sector  ar  trebui  să  fie  
în  comunicare  directă  cu  personalul  din  sectorul  lor.  
Comandanții  de  sector  oferă  conducere  directă  și  vizibilă  
în  fiecare  sector  și  trebuie  să  rămână  accesibili  direct  
comandanților  de  echipaj  pentru  care  sunt  responsabili.  În  
cazurile  în  care  este  esențial  ca  un  IC  să  solicite  unui  
comandant  de  sector  să-și  părăsească  postul,  pentru  un  
briefing  sau  alt  scop,  acesta  trebuie  să  fie  înlocuit  de  cineva  
cu  competența  și  autoritatea  corespunzătoare  pentru  a  
menține  continuitatea  supravegherii.  Orice  astfel  de  
înlocuire  trebuie  comunicată  tuturor  celor  care  activează  
în  sector.

Diagramele  de  la  p37–p43  sunt  exemple  ale  structurii  de  
comandă  a  incidentelor  aplicate  incidentelor  și  modul  în  
care  structura  de  comandă  se  extinde  pentru  a  se  potrivi  
cerințelor  unui  incident  în  creștere.

Deși  diagramele  oferă  exemple  de  incidente  cu  cinci,  opt,  
cincisprezece  etc.,  acest  lucru  este  doar  ilustrativ  și  
intervalul  este,  desigur,  variabil  și  depinde  de  cerințele  
incidentului  și  de  resursele  FRS  individuale.

2.7.4  Sectoarele  de  sprijin  sau  funcționale  Nu  

numai  că  incidentele  pot  fi  sectorizate  geografic  așa  cum  
este  descris  mai  sus,  dar  pot  fi  sectorizate  pe  sectoare  de  
„funcție”  sau  de  sprijin,  de  exemplu  apă,  decontaminare  
etc.,  astfel  de  sectoare  sunt  desemnate  după  cum  consideră  
de  cuviință  CI  și  pot  fi  grupate  în  funcție  de  disponibilitatea  
ofițerilor  și  a  resurselor  pentru  a  se  potrivi  nevoii.
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•  Spumă

Când  comanda  unui  incident  se  schimbă,  indiferent  de  motiv,  

trebuie  făcută  într-o  manieră  disciplinată  și  formală.  Aceasta  

include  numirea  sau  schimbarea  unui  Comandant  de  Sector.  În  

fiecare  caz,  trebuie  efectuat  un  schimb  clar  și  precis  de  

informații  pentru  a  confirma  starea  incidentului  sau  a  sectorului  
înainte  de  asumarea  comenzii  sau  delegarea  responsabilității.

Exemple  de  sectoare  de  sprijin  includ:

•  Decontaminare  •  Control  

principal  BA  •  Bunăstare

•  Suport  de  comandă  •  

Comandă  •  Logistică  •  

Siguran ă  •  Comunicare

Este  important  ca  liniile  de  comandă  stabilite  să  fie  
respectate,  comandanții  sectoarelor  de  sprijin  ar  trebui  
să  raporteze  direct  la  Suportul  Comandamentului.

Acolo  unde  este  posibil,  echipajele  ar  trebui  să  fie  păstrate  
intacte  și  să  lucreze  în  echipă  pe  locul  incidentului.  Un  CI  ar  
trebui  să-și  amintească  că,  din  mai  multe  motive,  echipajele  pot

•  Apa

2.7.5  Asumarea  și  Predarea  
Comanda  sectoarelor
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2.8  Gestionarea  echipajelor  pe  terenul  
incidentului
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sau  sectoare.

Odată  ce  echipajele  sunt  la  locul  de  muncă,  vor  avea  nevoie  

de  un  nivel  de  supraveghere  și  sprijin,  aceasta  poate  însemna  

să  dispună  de  resursele  necesare  (de  exemplu,  cilindri  BA  și  

facilități  de  service  etc.)  și  să  se  asigure  că  nevoile  lor  de  
bunăstare  sunt  abordate.  Trebuie  avut  grijă  pentru  a  oferi  

echipajelor  suficientă  odihnă,  ușurare  și  înviorare.

fii  tentat  să  se  autonomie.  Acest  lucru  trebuie  evitat  deoarece  
este  esențial  să  se  țină  seama  de  toate  resursele  disponibile.  

Înainte  de  desfășurare,  trebuie  să  aibă  loc  o  informare  

amănunțită  a  echipajelor,  astfel  încât  informațiile  esențiale  

pentru  siguranță  să  poată  fi  partajate.  Principala  prioritate  a  

oricărui  comandant  de  incident  este  siguranța  personalului  

aflat  sub  controlul  acestuia.  Acest  lucru  trebuie  stabilit  prin  

identificarea  riscurilor  care  sunt  prezente,  adoptarea  măsurilor  

de  control  adecvate  și  asigurându-se  că  sunt  utilizate  sisteme  

sigure  de  lucru.  Folosind  această  abordare,  pompierii  își  pot  

îndeplini  sarcinile  și  pot  rămâne  în  siguranță  în  timp  ce  fac  

acest  lucru.

Potențialul  de  stres  post-incident  trebuie  recunoscut,  iar  

ofițerii  ar  trebui  să  fie  instruiți  pentru  a  identifica  semnele  

acestui  lucru.  În  cazul  incidentelor  prelungite  și  complexe,  

este  posibil  ca  sprijinul  și  consilierea  să  înceapă  de  la  locul  

incidentului  și,  în  orice  caz,  trebuie  abordate  ca  o  considerație  

post-incident.

Frecvența  ajutorului  va  depinde  de  cerințele  incidentului  și  de  

politicile  individuale  ale  fiecărui  FRS.  O  problemă  recunoscută  

există  la  salvările  prelungite,  unde  angajamentul  personal  

față  de  victime  este  mare.  În  aceste  circumstanțe,  nivelul  de  

oboseală  trebuie  măsurat  în  raport  cu  dorința  continuă  de  a  

lucra.  Trebuie  găsit  un  echilibru  între  operațiunile  sigure  și  
moralul  echipajului.

În  special  în  cazul  incidentelor  mari  și  sectorizate,  este  

important  ca  echipajele  să  fie  conștiente  de  intențiile  IC  și  de  

obiectivele  generale  care  au  fost  stabilite  pentru  incident.  
Aceasta  va  forma  parametrii  în  care  sunt  desfășurați  în  

sectoarele  și  echipajele  lor.

Sistemul  necesită  linii  directe  de  comunicare  și  zone  de  
implicare

Odată  ce  echipajele  au  fost  informate,  acestea  trebuie  să  

respecte  aceste  cerințe  și  să  lucreze  în  siguranță.  Aceasta  va  

include  purtarea  echipamentului  individual  de  protecție  (EIP)  

adecvat  și  asigurarea  faptului  că  accesul  și  ieșirea  sunt  

asigurate  corespunzător  în  orice  moment.  IC  și  comandanții  

de  sector,  acolo  unde  este  cazul,  vor  trebui  să  mențină  o  

poziție  în  care,  în  măsura  în  care  este  posibil,  progresul  poate  

fi  monitorizat.  În  cazul  în  care  nivelul  de  risc  o  impune,  

numirea  unuia  sau  a  mai  multor  ofițeri  de  siguranță  trebuie  
să  fie  considerată  pentru  a  acționa  ca  consilieri  la  niveluri  

cheie.

să  fie  limitat  la  niveluri  gestionabile  pentru  a  permite

Vor  fi  primite  și  comunicări  de  la

•  sunt  instruiți  corespunzător,  •  

sunt  competenți,  •  au  încredere  

în  abilitățile  lor,  •  știu  de  cine  sunt  

responsabili,  •  știu  cui  trebuie  să  raporteze,  •  știu  

care  este  mandatul  lor  operațional.

alte  servicii  de  urgență,  agenții  de  asistență  și  centre  de  

control.  Când  se  analizează  intervalul  de  control,  ar  trebui  să  

se  acorde  o  atenție  deosebită  modului  în  care  vor  fi  gestionate  

comunicațiile  și  presiunilor  care  pot  fi  exercitate  asupra  

Comandantului  incidentului.

Sistemul  prevede  formarea  unei  linii  (sau  a  unui  lanț)  de  

comandă  pentru  a  se  asigura  că  fiecare  activitate  de  pe  terenul  

incidentului,  fie  că  este  vorba  despre  un  echipaj  sau  dintr-un  

sector,  funcționează  sub  responsabilitatea  unei  persoane  

competente.  Sistemul  trebuie  să  fie  suficient  de  flexibil  pentru  

a  răspunde  cerințelor  fiecărui  incident,  indiferent  de  

dimensiune  sau  complexitate,  cu  toate  acestea,  aceste  principii  

sunt  esențiale  pentru  sistem.

O  fațetă  a  intervalului  de  control  este  nevoia  esențială  de  a  
menține  linii  de  comunicații,  care  uneori  pot  fi  numeroase,  

pentru  a  atinge  obiectivele  incidentului.  Acesta  poate  consta  

în  rapoarte  directe  sau  indirecte  de  la  indivizi,  echipaje

Pentru  ca  ICS  să  funcționeze  eficient,  este  esențial  ca  toți  cei  
implicați  la  fiecare  incident:
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2.10  Intervalul  de  control

2.9  Linia  de  comandă
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Comanda  de  incident

2.11.1  Comandant  de  sector

La  incidente  mici  în  care  zona  de  operațiuni  este  ușor  de  

gestionat  și  utilizarea  sectoarelor  nu  este  necesară,  IC  poate  

supraveghea  în  mod  direct  toate  aspectele  incidentului.  Pe  

măsură  ce  numărul  de  echipaje  crește  dincolo  de  4  sau  5  și  

sarcina  supravegherii  devine  mai  dificilă,  CI  ar  trebui  să  ia  în  

considerare  să  se  retragă  și  să  numească  doi  sau  mai  mulți  

comandanți  de  sector  pentru  a  supraveghea  echipajele.  Dacă  

numărul  de  sectoare  trebuie  să  crească  peste  4  sau  5,  CI  poate  

alege  să  numească  un  comandant  de  operațiuni

În  diagrama  de  la  pagina  34,  un  CI  este  responsabil  pentru  3  

echipaje  care  lucrează  la  un  incident  și  a  detaliat  un  pompier  

pentru  a  îndeplini  o  sarcină  specifică,  eventual  Asistența  de  

comandă,  care  implică  contact  regulat.

Comandantul  incidentului  rămâne  în  orice  moment  responsabil  

pentru  gestionarea  generală  a  incidentului  și  se  va  concentra  
pe  comanda  și  controlul,  desfășurarea  resurselor,  planificarea  

tactică  și  coordonarea  operațiunilor  din  sector  și  conducerea  

incidentului  în  sine.

Nerespectarea  acestui  lucru  ar  putea  avea  ca  rezultat,  și  într-

adevăr  se  întâmplă  adesea,  ca  informațiile  esențiale,  esențiale,  
să  fie  comunicate  prost  sau  trecute  cu  vederea,  rezultatul  

căruia  ar  putea  fi  catastrofal.

Intervalul  de  control  pentru  acest  IC  este  4.

comandant  să  facă  față  fluxului  de  informații. să  supravegheze  sectoarele.  De  asemenea,  dacă  numărul  de  

sectoare  continuă  să  crească,  IC  poate  fi  necesar  să  grupeze  

sectoarele  sub  mai  mult  de  un  comandant  de  operațiuni.  

Desigur,  incidentele  la  o  asemenea  scară  sunt  rare,  cu  toate  

acestea  sistemul  trebuie  să  le  poată  face  față,  iar  comandanții  

trebuie  să  înțeleagă  clar  cum  este  tratată  o  astfel  de  scară  prin  

aplicarea  corectă  a  modelului  standard  ICS.

Intervalul  de  control  pentru  rolurile  de  asistență,  de  exemplu,  

ofițerul  de  asistență  la  comandă,  poate  fi  în  anumite  

circumstanțe  mai  larg,  însă  acest  lucru  depinde  foarte  mult  de  

circumstanțele  cazului  și  de  stadiul  incidentului.

Prin  urmare,  ICS  oferă  o  structură  în  care  se  poate  menține  în  

orice  moment  un  interval  adecvat  de  control,  oferind  roluri  

suplimentare  care  să  fie  introduse  în  structura  de  comandă  a  
incidentelor  atunci  când  solicitările  asupra  atenției  oricărui  

individ  devin  excesive.

Intervalul  de  control  pentru  rolurile  tactice  ar  trebui,  în  mod  

ideal,  să  fie  cât  mai  restrâns  posibil.  Nicio  persoană  nu  ar  

trebui  să  fie  responsabilă  pentru  atât  de  multe  aspecte  ale  

incidentului  încât  să  fie  dificil  sau  imposibil  să  acorde  suficientă  
atenție  fiecăruia.  În  majoritatea  cazurilor,  intervalul  de  control  

ar  trebui  limitat  la  cinci  linii  de  comunicații  directe,  totuși,  în  

unele  cazuri,  acest  lucru  poate  fi  excesiv,  în  funcție  de  

intensitatea  activității  respectivelor  linii.  Acolo  unde  acest  lucru  

este  evident,  de  exemplu  în  timpul  etapelor  incipiente  ale  

incidentului,  liniile  directe  ar  putea  trebui  reduse  sau  limitate  

în  continuare  pentru  a  se  asigura  că  comandanții  nu  devin  
suprasolicitați.  Într-un  incident  cu  dezvoltare  rapidă  sau  

complex,  în  care  intensitatea  este  mare,  intervalul  de  control  

poate  fi  necesar  să  fie  de  2  până  la  3,  în  timp  ce  mai  târziu,  într-

o  situație  mai  stabilă,  poate  fi  acceptabil  până  la  6  sau  7.

Comandantul  de  sector  va  raporta  CI  sau  comandantului  

operațiunilor,  dacă  există  unul,  asumându-și  responsabilitatea  

pentru  resursele  și  realizarea  obiectivelor  operaționale  din  

sectorul  respectiv.  Comandantul  de  sector  se  va  concentra  în  

principal  pe  comandă  și  control,  desfășurarea  resurselor,  

planificarea  tactică,  coordonarea  căutării  BA  și,  cel  mai  

important,  sănătatea  și  siguranța  personalului.  Progresul  

operațiunilor  din  fiecare  sector  trebuie  comunicat  complet  

Comandantului  incidentului  sau  operațiunilor  pentru  a  le  

permite  să  monitorizeze  progresul  general  către  soluționarea  

incidentului.  Un  comandant  de  sector  are  un  grad  ridicat  de  

independență  operațională  în  a  determina  modul  în  care

Pentru  a  gestiona  eficient  un  incident  mare,  CI  poate  decide  

să  delege  responsabilitatea  și  să  transfere  autoritatea  pentru  

unele  dintre  operațiuni.  Acest  lucru  poate  fi  realizat  prin  

sectorizarea  incidentului,  fie  din  punct  de  vedere  geografic,  fie  

prin  funcții,  așa  cum  este  descris  la  punctul  2.7.4.

2.11  Roluri  și  responsabilități  în  cadrul  
Comandamentului  pentru  incidente
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presă,  poliție,  agenții  publice  și  alte  agenții,  numărul  
liniilor  de  comunicare  va  deveni  potențial  imposibil  de  
gestionat.

Dacă,  de  exemplu,  un  incident  are  mai  mult  de  patru  
sectoare  operaționale  și  unele  sectoare  de  sprijin  sau  
funcționale,  cum  ar  fi  apa,  decontaminarea  și  controlul  
daunelor,  de  exemplu,  atunci  ținând  cont  de  probabilitatea  
ca  IC  să  fie  nevoie  să  colaboreze  cu

Funcția  comandantului  operațiunilor  este  de  a  
supraveghea  și  coordona  operațiunile  din  sectoare.  
Comandantul  operațiunilor  își  va  asuma,  de  asemenea,  
responsabilitatea  în  numele  CI  de  a  aprobarea  
modificărilor  modului  tactic.  Comandantul  operațiunilor  
este  membru  al  echipei  de  comandă  și  operează  în  

numele  CI  la  nivel  tactic/argint.

Comandantul  operațiunilor  ar  trebui  să  evite  să  se  
implice  în  activități  de  asistență  sau  să  se  ocupe  de  presa  
etc.,  aceste  funcții  fiind  abordate  de  Suportul  
Comandamentului.  Acest  lucru  permite  comandantului  
de  operațiuni  să  coordoneze  comandanții  de  sector,  
oferind  sprijin,  abordând  problemele  legate  de  resurse  
și  asigurându-se  că  evaluările  riscurilor  au  fost  efectuate  
la  momentele  adecvate,  sunt  de  calitatea  așteptată  și  au  
fost  înregistrate  corespunzător.

2.11.2  Comandantul  operațiunilor  Scopul  

comandantului  operațiunilor  este  de  a  permite  CI  să  
mențină  o  durată  de  control  operabilă  atunci  când  un  
incident  se  dezvoltă  în  dimensiune  sau  complexitate.

obiectivele  convenite  cu  CI  trebuie  să  fie  îndeplinite,  dar  
trebuie  să  se  asigure  în  orice  moment  că  CI  este  conștient  

de  modul  tactic  utilizat.  Orice  schimbare  de  tactică  
trebuie  să  aibă  aprobarea  explicită  a  IC  (sau  aprobarea  
comandantului  operațiunilor  în  cazul  în  care  este  numit),  
cu  excepția  retragerii  imediate  a  personalului  dintr-o  
zonă  potențial  periculoasă.  Într-un  astfel  de  caz,  CI  
trebuie  informat  cât  mai  curând  posibil,  iar  modul  tactic  

trebuie  actualizat  în  consecință.  Ofițerul  desemnat  la  
comanda  unui  sector  trebuie  să-și  asume  indicativul  de  
apel  radio  la  sol  incident  pentru  acel  sector,  de  exemplu,  
Comandantul  Sectorului  2,  uneori  doar  prescurtat  la  
„Sectorul  2”.
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•  Operarea  legăturii  radio  din  schema  principală  la  controlul  

mobilizării,  alocarea  canalelor  radio  la  sol  de  incendiu  și  

înregistrarea  tuturor  datelor  relevante.

Suportul  de  comandă  ar  trebui  să  fie  clar  identificat  la  fiecare  

incident.

•  Să  aloce  și  să  înregistreze  roluri  și  sarcini  specifice  ale  

ofițerilor  de  sprijin.  •  Să  înregistreze  informații  

despre  sectoare,  cum  ar  fi  numele  comandantului  de  sector,  

identificarea  fiecărui  sector,  limitele  fizice,  acolo  unde  

este  cazul,  resursele  desfășurate  și  solicitate  și  modul  

tactic  în  exploatare.

•  Pentru  a  aranja  pozitionarea  aparatelor

Este  important  de  reținut  că,  dacă  un  incident  nu  necesită  utilizarea  

unui  comandant  de  operațiuni  din  cauza  numărului  de  sectoare  

sau  a  activității  din  cadrul  sectoarelor,  atunci  acest  nivel  

suplimentar  este  cel  mai  bine  omis  din  structura  de  comandă.  Nu  

există  niciun  avantaj  în  structurarea  unui  incident  cu  niveluri  

suplimentare  dacă  nu  sunt  necesare.

•  Să  asiste  CI  în  legătură  cu  alte  persoane

și  într-o  oarecare  măsură  triajul.  Este  posibil  ca  aceasta  

să  devină  o  funcție  specifică  atribuită  unui  sector  de  

asistență  dedicat.  Strânsă  legătură

Alte  responsabilități  ale  Asistenței  pentru  Comandă  includ:

Acesta  poate  fi  un  pompier  în  primele  etape  de  operare  în  sau  în  

apropierea  unui  aparat  la  un  incident  mai  mic.  Sarcina  este  

delegată  unui  ofițer  instruit  și  cu  experiență  corespunzător  pe  

măsură  ce  se  dezvoltă  un  incident  și  devin  disponibile  mai  multe  

resurse. De  asemenea,  la  incidente  mai  mari  sau  în  creștere,  suportul  de  

comandă,  care  în  acest  moment  ar  fi  putut  deveniFuncția  poate  fi  gestionată  de  la  un  aparat  care  nu  este  direct  

implicat  în  operațiuni,  mașina  unui  ofițer  sau  un  vehicul  de  
comandă  dedicat  de  vreun  fel.

Sectorul  de  asistență  la  comandă,  poate  fi,  de  asemenea,  

responsabil  pentru  următoarele  sarcini:

În  cazul  în  care  un  incident  necesită  mai  mult  de  un  comandant  

de  operațiuni  pentru  a  menține  intervalul  de  control,  atunci  este  
esențial  să  se  asigure  că  indicativele  lor  de  apel  se  pot  distinge  în  

mod  corespunzător,  fie  prin  termeni  descriptivi,  de  exemplu,  

operațiuni  pe  stradă,  operațiuni  pe  chei  etc.,  fie  prin  termeni  

alfanumerici,  de  ex.  Alpha  Operations,  Bravo  Operations  etc.,  și  că  

sectoarele  înțeleg  exact  în  ce  comandă  operațională  se  încadrează  

și  la  care  raportează.  Dacă  instalația  există,  ar  trebui  să  se  ia  în  

considerare  alocarea  diferitelor  canale  radio  de  foc  sau  tactice  

pentru  fiecare  comandă  de  operațiuni,  de  exemplu  sectoarele  1  

până  la  4  pe  un  canal  raportând  la  Alpha  Operations,  sectoarele  5  

până  la  8  raportând  la  Bravo  Operations  pe  un  canal  radio  separat.

Pentru  a  ajuta  la  îndeplinirea  sarcinilor  „inițiale”  de  asistență  la  

comandă,  trebuie  furnizat  un  pachet  de  asistență  pe  toate  

vehiculele  care  ar  putea  justifica  utilizarea  acestuia.

2.11.3  Suport  de  comandă  Suport  de  

comandă  ar  trebui  introdus  la  toate  incidentele  pentru  a  ajuta  CI  

în  gestionarea  locului.  Ar  trebui  să  fie  inițiată  cât  mai  curând  
posibil,  deoarece  importanța  punerii  bazelor  sprijinului  de  

comandă  în  stadiile  incipiente  ale  unui  incident  nu  poate  fi  

subliniată  prea  mult.  Un  membru  al  personalului  cu  experiență  

adecvată  ar  trebui  să  fie  nominalizat  pentru  a  opera  Suportul  de  

comandă.
La  incidente  mai  mari  în  care  este  mobilizat  un  vehicul  dedicat  de  

sprijin  pentru  comandă,  unui  ofițer  ar  trebui  să  i  se  delege  sarcina  

de  a  conduce  echipa  (sau  sector)  de  asistență  pentru  comandă,  cu  

sarcina  de  a  sprijini  CI.

agențiilor,  dacă  este  cazul,  poate  fi  numit  un  ofițer  

de  legătură  dedicat.  •  Să  direcționeze  toate  resursele  

către  cele  necesare

•  Să  acționeze  ca  prim  punct  de  contact  pentru  toate  aparatele  

și  ofițerii  prezenți  și  să  mențină  o  evidență  fizică  a  

resurselor  prezente  la  incident.

locația  operațională  sau  zona  de  triaj  conform  

instrucțiunilor  IC  și  să  înregistreze  starea  lor  

operațională.  •  Să  țină  o  evidență  a  constatărilor  

evaluării  riscurilor  și  a  deciziilor  operaționale  luate  sau  a  

acțiunilor  întreprinse  ca  urmare  a  acesteia.
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•  Organizarea  de  resurse  suplimentare  sau

Echipa  de  comandă  este  formată  din  CI  și  orice  alt  personal  
care  operează  într-un  rol  de  sprijin,  de  exemplu,  asistență  
de  comandă,  comandant  de  operațiuni  și,  în  ciuda  
probabilității  de  a  lucra  dintr-o  locație  îndepărtată,  
comandanți  de  sector.

La  incidente  care  necesită  echipamente  specializate  de  ex

echipament  de  specialitate  solicitat  de  CI,  în  
sprijinul  comandanților  de  sector.  •  Asigurarea  

legăturii  cu  alte  agenții,  dacă  este  necesar,  atunci  când  
astfel  de  agenții  participă  la  un  incident,  trebuie  
implementat  un  sistem  de  „exploatare”  a  
personalului,  mai  ales  dacă  urmează  să  intre  în  
cordonul  interior.  Supravegherea  pentru  astfel  de  
personal  ar  putea  fi  necesar  să  fie  aranjată  și  un  
brief  de  siguranță  livrat  înainte  de  desfășurarea  lor.  
•  Informarea  personalului  desemnat  cu  privire  la  

sarcinile  și  informațiile  esențiale  de  siguranță.  •  Aranjarea  
echipajelor  de  ajutor  și  a  echipamentelor  pentru  a  

asigura  durabilitatea  desfășurării.

•  Cartografierea  progresului  incidentului.  •  
Înregistrarea  deciziilor  luate  și  rațiunea  lor.

cu  poliția  sau  cu  agenția  de  autostrăzi  Ofițerii  de  
trafic  pot  fi  obligați  să  mențină  aglomerația  la  
minimum.  •  Colaborarea  cu  echipaje  ale  unităților  

specializate  precum  BA  Main  Control,  Urban  Search  and  
Rescue  și  High  Volume  Pumping  etc.  pentru  a  se  
asigura  că  acestea  sunt  utilizate  pe  deplin  în  sprijinul  
incidentului.

USAR,  HVP  sau  Mass  Decontamination  etc.,  un  consilier  de  
specialitate  poate  fi  desfășurat  pentru  a  asista  IC,  doar  în  
calitate  de  consilier.

•  Construirea  unor  linii  temporale  și  utilizarea  acestora  
pentru  a  determina  IC  cu  privire  la  progres.

Volumul  activității  și  intervalul  de  control  din  cadrul  
Sectorului  Sprijin  pentru  Comandă  trebuie  să  fie  
monitorizate  în  mod  continuu  și,  acolo  unde  este  necesar,  
ar  trebui  solicitat  personal  suplimentar  pentru  a  sprijini  funcția.

2.11.4  Echipa  de  comandă
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Comandant  de  sector  –  Manta  galbena  cu  umerii  
rosii

Următoarele  mijloace  de  identificare  nu  fac  parte  din  niciun  
standard,  dar  sunt  de  uz  comun:

Comandant  de  operațiuni  –  Manta  roșie

În  plus  față  de  cele  de  mai  sus,  următoarele  sunt  modele  de  
uniforme  care  apar  în  diagramele  următoare  și  au  doar  scop  
ilustrativ.

S-au  depus  eforturi  pentru  a  evita  modelele  și  culorile  utilizate  

de  alte  agenții  ori  de  câte  ori  este  posibil,  dar  în  absența  unei  
politici  naționale  de  identificare  a  mai  multor  agenții,  poate  fi  
necesar  să  se  clarifice  rolurile  la  momentul  respectiv.  Trebuie  
remarcat  faptul  că  modelele  de  mai  sus  sunt  destinate  

utilizării  la  incidente  convenționale  și  modelele  descrise  nu  
intră  în  conflict  cu  alte  cerințe  specifice  sarcinilor  pentru  

utilizare  pe  autostrăzi,  căi  ferate,  aeroporturi  etc.  Bunul  simț  
indică,  totuși,  că  o  structură  de  comandă  completă  este  puțin  
probabil  să  să  fie  amplasat  pe  o  carosabilă  de  autostrăzi  sau  
un  terasament  de  cale  ferată  cu  trafic  intens.

Aproape  sigur,  FRS-urile  vor  adopta  abordări  diferite  ale  
rolurilor  și  funcțiilor  care  fac  parte  din  echipa  de  comandă,  

totuși  scopul  este  de  a  integra  și  înregistra  luarea  deciziilor  și  
comunicarea  dintre  CI  și  cei  care  îndeplinesc  sarcini  
operaționale.  Unele  dintre  funcțiile  de  asistență  pentru  
comandă  pot  avea  loc  dintr-o  locație  îndepărtată  de  incident,  

în  special  la  incidente  majore  sau  cu  mai  multe  agenții.

Suport  de  comandă  –  Surcoat  în  carouri  roșu  
și  alb

Comandant  al  incidentului  –  haină  albă  (sau  în  

Scoția,  cadrane  roșii  și  albe)

Echipa  de  comandă  cuprinde  ofițeri  care  dețin  o  varietate  de  
roluri  și  este  esențial  ca  fiecare  să  fie  ușor  de  identificat.  La  
orice  incident,  dar  în  special  la  incidente  transfrontaliere  și  
alte  incidente  mari  în  care  ofițerii  care  ar  putea  să  nu  se  
cunoască  personal  trebuie  să  lucreze  împreună,  este  
important  să  se  folosească  un  mijloc  de  identificare  a  rolurilor  
înțeles  în  mod  obișnuit.
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Comandant

Etanș  la  gaz

Echipajul

Membru  al  echipei

Incident

Purtător  de  costum

Echipajul

Comandant

Zona  de  suport

Siguranță

Lider  de  echipă

Sector

Cheie  pentru  următoarele  diagrame

Ofi er

USAR

Limite

Ofițer  de  control

Sector

Comandant

Suport  de  comandă

Comandant

USAR

Decontaminare  în  masă

Membru Ofi er

Operațiuni

Director  asistent

Intrare  BA
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Comandant

Incident

Sectorul  2

Sectorul  1

4  Pompă  Incident

Suport  de  comandă

Sectorul  2

Comandant

Incident

Comandant

Comandant

Suport  de  comandă

Controlul  Brigăzii

Sectorul  1

2  Pompă  Incident
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Sectorul  1

5  Pompă  Incident

Comandant

Comandant

Incident

Sectorul  2

Suport  de  comandă

Comandant

Sectorul  2

Ofițer  de  securitate

Sectorul  1
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Comandant
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2.15  Legătura  între  agenții

2.14  Comunicații

2.13  Briefing  și  informații

4.  Stabiliți  comunicări  cu  comandanții  de  sector  pentru  

raportare  regulată  între  sectoare  și  CI  și  între  
comandanții  de  sector  înșiși.

2.  Asigurați-vă  că  canalele  radio  de  la  sol  incidente  și  
indicativele  de  apel  au  fost  alocate  corect.

CI  trebuie  să  stabilească  și  să  mențină  o  legătură  eficientă  cu  

toate  celelalte  agenții,  după  caz.

3.  Stabiliți  comunicații  cu  alte  agenții.

Informarea  eficientă  a  echipajelor  este  esențială.  Aceasta  
poate  începe  în  drum  spre  un  incident  și  va  fi  completată  la  
sosire,  odată  ce  a  fost  efectuată  o  evaluare  a  riscurilor.  În  

urma  evaluării  inițiale,  echipajele  vor  fi  informate  cu  privire  la  
sarcinile  care  trebuie  întreprinse  și  la  pericolele  și  riscurile  cu  

care  se  vor  confrunta.  Amploarea  informării  va  depinde  în  
mare  măsură  de  natura  și  amploarea  incidentului;  informarea  
prealabilă  pentru  incendiile  mici  cu  care  se  confruntă  în  mod  

regulat  echipajele  este  probabil  să  fie  relativ  simplă.  Pe  de  
altă  parte,  în  cazul  incidentelor  în  care  echipajele  au  puțină  
experiență  și  în  care  există  un  factor  de  risc  ridicat,  informarea  

va  trebui  să  fie  cuprinzătoare.  Necesitatea  de  a  informa  
echipajele  care  s-au  retras  dintr-o  zonă  de  lucru  în  timpul  
incidentului  nu  trebuie  trecută  cu  vederea,  deoarece  

informațiile  critice  de  siguranță  pot  fi  obținute  în  acest  
moment.

1.  Stabiliți  legături  de  comunicare  cu  FRS
Control.

Îndatoririle  de  mai  sus  vor  fi  invariabil  rolul  Comandamentului  
de  sprijin  sub  îndrumarea  CI.

Comunicarea  eficientă  este  de  o  importanță  critică  la  toate  

incidentele.  Informațiile  trebuie  transmise  cu  precizie  de  la  IC  
către  echipajele  care  desfășoară  lucrările  și  invers,  astfel  încât  
echipajele  să  fie  conștiente  de  tacticile  folosite  și  IC  să  fie  la  

curent  cu  evoluțiile  de  pe  terenul  incidentului.  IC  are,  de  
asemenea,  datoria  de  a  transmite  mesajele  și  informațiile  
înapoi  la  mobilizarea  controlului  pentru  a  se  asigura  că  o  
imagine  exactă  a  incidentului  este  menținută  și  înregistrată.

CI  trebuie  să  stabilească  aranjamente  eficiente  pentru  
comunicații.  Informațiile  sunt  unul  dintre  cele  mai  importante  

active  pe  terenul  incidentului;  trebuie  colectate  informații,  
emise  ordine  și  primite  rapoarte  de  situație.  Nevoile  altor  
agenții  trebuie  evaluate  și  asigurate.  Rapoartele  regulate  de  
situație  ar  trebui  transmise  CI  din  toate  sectoarele  prin  
intermediul  legăturilor  de  comunicare  stabilite.

5.  Utilizați  sistemele  locale.  Unele  clădiri  și  structuri  noi  și  
complexe,  în  special  cele  care  se  extind  în  subteran,  au  
sisteme  de  comunicații  instalate  pentru  utilizarea  
serviciilor  de  urgență.

CI  va  trebui  să:

Aceasta  va  include  legătura  tactică  cu  alte  servicii  de  urgență  

pentru  a  coordona  activitățile  operaționale  în  mod  eficient  și  
legătura  cu  specialiști  tehnici  ale  căror  cunoștințe  specifice  
pot  fi  critice  pentru  a  ajuta  la  rezolvarea  incidentului.  Există,  
de  asemenea,  necesitatea  menținerii  unei  legături  efective  cu  
mass-media,  dacă  sunt  prezente,  pentru  ca  informațiile  

adecvate  și  corecte  să  fie  disponibile.  Acest  lucru  se  face  cel  
mai  bine  împreună  cu  alte  servicii  de  urgență  și  alte  agenții  

care  sunt  prezente  pentru  a  evita  rapoartele  conflictuale.

(Acest  lucru  poate  folosi  echipamente  de  comunicații  pe  
canale  convenite  sau  simplă  comunicare  verbală  directă.)

În  cazul  în  care  a  avut  loc  un  deces  legat  de  muncă,  se  vor  
aplica  termenii  Protocolului  privind  decesul  legat  de  muncă6 .  

Poliția  va  fi  inițial  responsabilă  de  investigarea  morții  și  poate  
avea  nevoie  de  asistență  pentru  obținerea  de  probe.  Protocolul  
este  între  poliție,  Executivul  pentru  Sănătate  și  Siguranță,  
Serviciul  Procuraturii  Coroanei  și  Asociația  Guvernului  Local.  
Oficiul  Autorității  de  Reglementare  Feroviară,  Sucursala  de  

Investigare  a  Accidentelor  Feroviare,  Autoritatea  Aviației  
Civile,  Agenția  Maritimă  și  Paza  de  Coastă  și  Serviciul  de  
Pompieri  și  Salvare  au  convenit  să  respecte  principiile  
Protocolului.

6  Decese  legate  de  muncă:  un  protocol  de  legătură  disponibil  pe  site-ul  web  al  HSE
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Structurile  de  comandă  și  responsabilitățile  celorlalte  
servicii  de  urgență  sunt  rezumate  în  Capitolul  3.  Metodele  
în  care  serviciile  se  leagă  între  ele  sunt  descrise  în  
publicația  „Răspuns  în  situații  de  urgență  și  recuperare”  
HM  Government  noiembrie  2005,  îndrumări  nestatutare  
la  Legea  privind  situațiile  civile  din  2004.  Ch  3  Agenții  
care  răspund,  2005.

Documentul  de  orientare  Civil  Contingencies  Act  intitulat  
„Răspuns  în  caz  de  urgență  și  recuperare”  prevede  în  
Secțiunea  3.7  că  „Serviciile  de  pompieri  și  salvare  sunt  

instruite  și  echipate  pentru  a  gestiona  „porți”  în  cordonul  
interior,  dacă  poliția  solicită  acest  lucru”.  Capacitatea  de  
a-și  îndeplini  această  responsabilitate

Cordoanele  sunt  folosite  ca  o  metodă  eficientă  de  control  
al  resurselor  și  de  menținere  a  siguranței  pe  terenul  
incidentului.  CI  trebuie  să  ia  în  considerare  siguranța  
pompierilor,  a  publicului,  a  membrilor  altor  servicii  de  
urgență  și  a  agențiilor  de  voluntariat  prezente.  Cu  toate  
acestea,  trebuie  remarcat  faptul  că  responsabilitatea  
generală  pentru  sănătatea  și  siguranța  personalului  care  
lucrează  în  cordonul  interior  revine  agențiilor  individuale.  
Asemenea  agenții  ar  trebui  să  se  asigure  că  personalul  
care  sosește  la  fața  locului  are  EIP  adecvat  și  este  instruit  
și  informat  în  mod  adecvat  pentru  munca  pe  care  
urmează  să  o  întreprindă  în  cadrul  cordonului.  În  cazul  
în  care  nu  este  cazul,  problema  trebuie  trimisă  la  nivelul  
de  comandă.

Un  cordon  interior  este  utilizat  pentru  a  controla  accesul  

la  scena  imediată  a  operațiunilor.  Accesul  în  zona  
controlată  de  un  cordon  interior,  care,  prin  definiție,  este  
o  zonă  cu  risc  ridicat,  ar  trebui  limitat  la  numărul  minim  
necesar  pentru  ca  lucrările  să  fie  efectuate  în  siguranță  
și  eficient.  Totuși,  dacă  incidentul  este  consecința  unei  
suspecte  fapte  penale,  poliția  își  va  asuma  controlul  
general  al  zonei,  iar  legătura  dintre  cele  două  servicii  va  
stabili  protocolul  de  intrare  și  ieșire.  Personalul  ar  trebui  

să  intre  numai  atunci  când  a  primit  o  informare  completă  
și  i-au  fost  alocate  sarcini  specifice.

După  ce  cordonul  inițial  a  fost  stabilit  pentru  a  asigura  

locul,  de  obicei  de  către  poliție,  incidentul  este  de  obicei  
împărțit  în  două  tipuri  de  cordon:

2.16.1  Cordon  interior

2.16  Controlul  Cordonului

Comanda  incidentului  45

Machine Translated by Google



Până  acum  au  fost  abordate  doar  etapele  inițiale  și  cele  de  
dezvoltare  ale  unui  incident,  totuși  trebuie  luate  în  considerare  
și  etapele  de  închidere  și  trebuie  evitată  automulțumirea.  
Activitățile  cheie  implicate  în  etapele  de  încheiere  ale  unui  
incident  sunt:

variază  considerabil  în  Regatul  Unit,  de  aceea  este  important  
ca  planificarea  și  exercițiul  local  să  fie  efectuate  pentru  a  se  
asigura  că  nu  apar  neînțelegeri  cu  privire  la  roluri  și  
responsabilități  în  timpul  unui  incident.

•  Considerații  post-incident

Această  responsabilitate  poate  fi  descărcată  mai  eficient  dacă  
Comandantul  de  Sector  are  un  dosar  sau  o  placă  de  comandă  
de  sector,  așa  cum  este  folosit  deja  de  unele  FRS.  Adăugarea  
de  spațiu  pentru  personalul  altor  agenții,  împreună  cu  liste  
de  verificare  pentru  EIP,  escorte  dacă  este  necesar  și  detalii  
despre  locația  de  lucru,  este  o  adăugare  minoră,  dar  necesară.  
De  asemenea,  ar  fi  necesar  să  se  ia  în  considerare  un  briefing  
de  siguranță,  o  înregistrare  a  prezenței  lor  și  semnalele  de  
evacuare  convenite.

Acesta  este  utilizat  pentru  a  împiedica  accesul  publicului  într-
o  zonă  utilizată  de  serviciile  de  urgență  în  timp  ce  acestea  
participă  la  un  incident.  De  obicei,  poliția  va  controla  
cordoanele  exterioare.  Un  cordon  de  trafic  poate  completa  
apoi  cordonul  exterior,  iar  poliția,  în  colaborare  cu  FRS  și  
serviciul  de  ambulanță,  va  identifica  rute  sigure  de  intrare  și  

de  ieșire  din  cordon  pentru  alte  vehicule  de  urgență  și  alte  
agenții  participante.

Bunăstarea  personalului  este  un  aspect  important.  Echipa  de  

comandă  trebuie  să  i  se  acorde  o  atenție  deosebită  în  cazul  
incidentelor  grele  sau  prelungite  în  care  înlocuirea  normală  a  
personalului  este  întârziată  sau  împiedicată.  Supraveghetorii  

vor  monitoriza  permanent  starea  fizică  a  echipajelor  și,  acolo  
unde  este  necesar,  echipajele  de  ajutor  trebuie  anticipate  și  
gestionate  într-un  mod  adecvat.

•  Menținerea  controlului  și  transferul  sănătății  și  siguranței  
•  Bunăstarea

În  ceea  ce  privește  contabilizarea  siguranței  și  a  locației  
personalului,  este  deja  responsabilitatea  CI,  delegată  
comandanților  de  sector  atunci  când  incidentul  a  fost  
sectorizat,  să  fie  conștienți  de  personalul  și  echipajele  care  

activează  în  sectorul  lor.

Detaliile  cu  privire  la  toate  accidentele  de  aproape,  adică  

evenimentele  care  ar  fi  putut  cauza  vătămări,  trebuie  
înregistrate,  deoarece  experiența  a  arătat  că  există  multe  
accidente  de  aproape  pentru  fiecare  accident  care  provoacă  
vătămări.  De  obicei,  nu  există  niciun  motiv  pentru  a  fi  nevoit  
să  acceptați  riscuri  operaționale  semnificative  în  această  
etapă.  În  fazele  de  încheiere  ale  incidentului,  responsabilitatea  
pentru  sănătate  și  siguranță  trebuie  să  fie  predată  persoanei  
corespunzătoare.

Considerațiile  de  bunăstare,  cum  ar  fi  furnizarea  de  alimente  

și  băuturi,  facilități  de  toaletă  și,  eventual,  adăpost  de  elemente  
ar  trebui,  acolo  unde  este  posibil,  să  fie

Procesul  de  identificare  a  sarcinilor  și  pericolelor,  evaluarea  

riscului,  planificare,  organizare,  control,  monitorizare  și  
revizuire  a  măsurilor  de  control  trebuie  să  continue  până  
când  ultimul  aparat  părăsește  terenul  incidentului.

Pe  măsură  ce  urgența  situației  scade,  IC  poate  dori  să  
numească  un  ofițer  care  să  culeagă  informații  pentru  
evaluarea  post-incident.  În  unele  cazuri,  acest  ofițer  ar  trebui  
să  înceapă  să  ia  declarații  scurte  de  la  echipaje  înainte  de  a  

părăsi  incidentul,  în  timp  ce  evenimentele  sunt  încă  proaspete  
în  minte,  aceste  înregistrări  pot  face  parte  din  notele  

contemporane  dacă  ar  fi  necesare.

În  fazele  de  încheiere  ale  incidentului,  responsabilitatea  
pentru  sănătate  și  siguranță  trebuie  să  fie  predată  persoanei  
corespunzătoare.

Zonele  de  repartizare  vor  fi  de  obicei  situate  în  zona  cordonului  
exterioară  dacă  sunt  stabilite  una  sau  mai  multe.
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Este  la  fel  de  important  să  evidențiem  orice  metode  sau  
proceduri  neconvenționale  care  au  fost  utilizate  cu  succes  
sau  au  făcut  mediul  de  lucru  mai  sigur.

furnizate  în  afara  zonei  imediate  a  incidentului  și  întotdeauna  
departe  de  orice  risc  de  contaminare  directă  sau  indirectă.

Acolo  unde  este  necesară  o  evaluare  formală  după  incident,  
aceasta  ar  trebui  să  aibă  loc  într-un  loc  potrivit  și  convenabil  

pentru  cei  care  urmează  să  fie  invitați  să  participe.  Copii  ale  
documentației  relevante  ar  trebui  să  fie  disponibile  și  trebuie  

prevăzute  dispoziții  pentru  înregistrarea  procedurilor,  a  
rezultatelor  și  a  punctelor  de  învățare.  Notele  privind  
rezultatele  și  detaliile  acțiunilor  întreprinse  sau  planificate  
pentru  a  aborda  punctele  de  învățare  ridicate  ar  trebui  să  fie  
puse  la  dispoziția  persoanelor  relevante  cât  mai  curând  posibil.

Debriefing-ul  joacă  un  rol  important  în  promovarea  
îmbunătățirii  performanței  personale  și  organizaționale  și  ar  
trebui  să  aibă  loc  ori  de  câte  ori  există  o  oportunitate  de  a  
îmbunătăți  standardele  de  furnizare  a  serviciilor.  Astfel  de  
analize  post-incident  pot  fi  informale  sau  formale;  acestea  
pot  varia  de  la  ceva  atât  de  simplu  ca  discuții  scurte  la  
întoarcerea  la  stație  de  la  un  incident  minor,  până  la  un  
debrief  mare  cu  mai  multe  agenții  sau  o  anchetă  publică  în  
urma  unui  incident  major.  Formatul  ales  pentru  evaluare  ar  
trebui  să  fie  adecvat  naturii  incidentului  la  care  a  participat  
și  ar  trebui  să  fie  condus  într-o  manieră  care  să  promoveze  
o  discuție  deschisă,  de  susținere  și  constructivă  a  tuturor  

aspectelor  incidentului.  Dacă  performanța  persoanelor  este  
luată  în  considerare  în  evaluare,  atunci  aceasta  ar  trebui  
măsurată  în  raport  cu  standardele  relevante  pentru  rolul  
fiecărui  individ.

Cu  toate  acestea,  există  probleme  care  implică  FRS  pentru  

mult  dincolo  de  faza  de  urgență.  Exemplele  includ  
următoarele:

•  Anchete  post-mortem  și  audieri  ale  coronerului  •  
Investigarea  incendiului  •  Investigarea  

accidentului  (în  cazul  în  care  a  avut  loc  un  deces

CI  trebuie,  în  cel  mai  scurt  timp  convenabil,  să  încerce  să  
evalueze  care  ar  putea  fi  considerentele  post-incident.  Pe  
baza  acestei  evaluări,  ar  putea  fi  necesare  următoarele  
sarcini:

1.  Conservarea  scenei:  de  îndată  ce  se  constată  că  ar  putea  

fi  necesară  o  examinare  detaliată  a  scenei  ca  parte  a  
unei  anchete  penale,  trebuie  depuse  eforturi  pentru  a  
proteja  scena  de  orice  alte  interferențe  și  pentru  a  
asigura

Majoritatea  activităților  și  proceselor  se  concentrează  în  
jurul  fazei  de  urgență  a  unui  incident.

CI  și  orice  persoană  desemnată  să  culeagă  informații  la  
incident  ar  trebui  să  supravegheze  completarea  oricărei  
documentații  necesare  și  să  se  asigure  că  aceasta  este  
completă,  exactă  și  poate  fi  pusă  la  dispoziție  prompt.

Acestea  includ  echipamentele  de  protecție  personală  (EIP),  
furnizarea  și  utilizarea  comunicațiilor,  alte  sisteme  de  lucru,  
instruire,  instruire  și  niveluri  de  supraveghere  a  siguranței  
etc.

Performanța  eficientă  și  conduita  merituoasă  ar  trebui  să  fie  
recunoscute  acolo  unde  este  cazul.

sau  poate  rezulta,  atunci  trebuie  respectat  
„Protocolul  decesului  legat  de  muncă” )  •  Anchete  

publice  sau  judiciare  •  Litigii  •  Costuri  financiare  pentru  
brigadă,  adică  echipamente  deteriorate  •  Investigare  
penală  •  Informare  și  evaluare  a  incidentelor  •  Probleme  

de  siguranță  la  incendiu  •  Învățare  și  recomandări,  
atât  locale  și  la  nivel  național  •  Incident  critic  –  sprijin  
emoțional  și  social  continuu

În  urma  unui  incident,  orice  informație  semnificativă  obținută  
sau  lecțiile  învățate  referitoare  la  informațiile  operaționale  
existente  trebuie  să  fie  reintroduse  în  politica  și  procedurile  
organizației.

2.20  Debriefing

2.21  Considerații  post-incident
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dovezi.  În  cazul  în  care  există  un  deces  legat  de  
muncă,  trebuie  urmate  procedurile  din  Protocolul  
privind  decesul  cauzat  de  muncă.

2.  Înregistrare  și  înregistrare:  Aceasta  poate  include  un  
jurnal  scris  disponibil  din  camera  de  control  FRS,  în  
unitatea  de  comandă  în  timpul  incidentului  sau  
înregistrarea  vocală  a  mesajelor  critice.  Prezența  
timpurie  și  desfășurarea  planificată  a  personalului  
de  serviciu  foto/video  se  pot  dovedi  a  fi  de  mare  
beneficiu  în  acest  domeniu.  Obținerea  de  videoclipuri  
de  securitate  de  la  echipamentele  de  la  fața  locului  
poate  fi  adesea  valoroasă  în  investigațiile  ulterioare.

6.  Înainte  de  a  închide  în  cele  din  urmă  un  incident  și  de  
a  retrage  toate  resursele  FRS,  IC  trebuie  să  informeze  
persoana  care  are  responsabilitatea  continuă  
pentru  sănătatea  și  securitatea  la  locul  incidentului  
sau  agenții  acestora  că  operațiunile  FRS  s-au  închis  
și  să  indice  toate  pericolele  încă  prezente.  În  absența  
consilierii  altor  agenții  corespunzătoare,  IC  poate  
dori  să  ofere  sfaturi  cu  privire  la  modul  în  care  
pericolele  pot  fi  tratate  în  cele  din  urmă  și  sfaturi  
despre  măsurile  de  control  intermediare  adecvate.  
CI  trebuie  să  se  asigure  că  persoana  responsabilă  
înțelege  pe  deplin  pericolele  și  își  asumă  
responsabilitatea  pentru  asigurarea  sănătății  și  
siguranței  pe  șantier;  aceasta  poate  include  controlul  
potențialelor  pericole  pentru  mediu  cauzate  de  
operațiunile  FRS.

4.  Identificarea  personalului  cheie:  Numele  și  locația  
martorilor  la  evenimente  importante  ar  trebui  să  
fie  obținute  și  înregistrate  pentru  interviuri  

ulterioare.  Poate  fi  necesar  sau  adecvat  să  începeți  
interviul  în  timpul  incidentului.

5.  Gestionarea  închiderii  incidentului:  Aceasta  include  
considerații  precum  predarea  adecvată  pe  măsură  
ce  incidentul  se  reduce  în  dimensiune,  vigilența  
continuă  cu  privire  la  pericolele  care  continuă  să  
existe  sau  care  apar  nou,  punerea  la  dispoziție  a  
aparatelor  și  a  echipajelor  din  nou  cât  mai  curând  
posibil  și  asigurarea  ca  ocupanții  șantierului,  vecinii  
și  alte  persoane  care  au  fost  afectate  de  incident  să  
fie  ținute  informați  corespunzător.

În  cazul  în  care  apare  o  defecțiune  majoră  a  
echipamentului  FRS,  în  plus  față  de  notificarea  
normală  necesară,  trebuie  respectate  orice  
îndrumări  asociate  care  implică  orice  agenție  sau  
departament  extern  (de  exemplu,  Executivul  pentru  
Sănătate  și  Siguranță)  pe  care  trebuie  să  le  informeze.

FRS  ar  putea  dori  să  ia  în  considerare  o  formă  de  
dovadă  documentară  a  acestui  tip  de  predare.

3.  Confișarea  echipamentelor:  În  cazul  în  care  au  avut  loc  
accidente  sau  defecțiuni,  orice  echipament  asociat  
trebuie  păstrat  pentru  investigații  ulterioare.

7.  În  mod  similar,  problemele  de  securitate,  în  special  în  
cazul  în  care  spațiile  sunt  lăsate  vulnerabile,  trebuie  
comunicate  în  mod  corespunzător  celor  care  
acceptă  responsabilitatea  de  la  comandantul  FRS.

Trebuie  luate  măsuri  în  acest  sens  fără  întârziere,  

deoarece  unele  sisteme  vor  reutiliza  benzile.

Detaliu  al  structurii  echipei  de  decontaminare  
în  masă  –  vezi  diagrama  de  la  pagina  49
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Comanda  operațiuni  multiple

Sectorul  1

Finana/

Sectorul  2

Suport  de  comandă

Căutare  și  salvare  urbană

Comandant

Sectorul  de  apă

Cordonul  interior

Comandant

Urban  Sear

Comandant

Comandant

Căutare  și  salvare  urbană

Căutare  și  salvare  urbană

Sectorul  1

Comandant

Sectorul  3

Mass  Decon  Team  2

Sectorul  3

Aur

Structura  de  comandă  a  incidentelor  CBRN

Comandant

Administrare

Cordonul  exterior

Zona  2

Operațiuni

Sectorul  2

Sectorul  2

Zona  3

Sectorul  2

Logistică

Mass  Decon  Team  3

Foc

Comandant

Căutare  și  salvare  urbană

ch  și  Salvare

Sectorul  de  apă

Mass  Decon  Team  1

(Un  singur  incident  catastrofal  într- o  singură  jurisdicție)

Comandant

Căutare  și  salvare  urbană

Comanda

Comandant

Sectorul  1

Echipa  de  comandă

Comandant

Detalii  prezentate  la  pagina  48
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3.1  Introducere

51

Capitol

Capitolul  3  –  Comanda  în  cadrul  
cadrului  de  rezistență  al  Regatului  Unit

mijlocul  anilor  1990  era  clar  că  cadrul  de  apărare  civilă  și  de  

planificare  pentru  situații  de  urgență  nu  mai  era  potrivit  
scopului.  A  fost  începută  o  revizuire  care  a  implicat  toate  
părțile  interesate  majore,  inclusiv  autoritățile  locale,  serviciile  
de  urgență  și  alte  departamente  guvernamentale.  Probleme  
precum  „Y2K  Millennium  Bug”  sau  problema  schimbării  datei  

mileniului  au  devenit  tipice  tipului  de  problemă  care  a  atras  
atenția  comunităților  de  planificare  și  răspuns,  la  fel  ca  criza  
de  combustibil,  febra  aftoasă  și  alte  tipuri  de  acțiuni  non-
ostile  de  risc. .

1948,  care  au  fost  acum  abrogate  toate  (cu  excepția  S.2  din  
Legea  privind  puterile  de  urgență  din  1964,  care  permite  
Consiliului  de  Apărare  să  autorizeze  „detașarea  temporară  a  

personalului  Serviciului  pentru  lucrări  urgente  de  importanță  
națională”).

Managementul  și  comanda  celor  mai  grave  incidente  este  
rareori  o  sarcină  unică  a  agenției.  Sistemul  de  comandă  a  
incidentelor  a  fost  dezvoltat  pentru  a  se  asigura  că  structurile  
și  protocoalele  FRS  se  potrivesc  perfect  cu  cele  ale  
organizațiilor  partenere  și  cu  abordarea  generală  a  Regatului  
Unit  pentru  managementul  integrat  al  situațiilor  de  urgență.

Această  perspectivă  s-a  schimbat  pe  11  septembrie  2001,  sau  
„9/11”.  Consultarea  și  pregătirile  ulterioare,  precum  și  

legislația  care  a  rezultat,  în  primul  rând  CCA  2004  și,  pentru  
FRS,  Legea  privind  serviciile  de  incendiu  și  salvare  din  2004,  

au  furnizat  o  gamă  extinsă  de  sarcini.  Acest  lucru  a  fost  însoțit  

de  îndrumări  detaliate  pentru  autorități  pentru  a  se  asigura  
că  vor  fi  capabile  să  ofere  ceea  ce  se  așteaptă  de  la  ele  la  
momentele  necesare,  că  vor  putea  lucra  eficient  cu  alți  

parteneri  și  că  vor  putea  să-și  continue  operațiunile  în  
momente  dificile.  la  infrastructurile  proprii.

Pregătirea  Regatului  Unit  pentru  situații  de  urgență  a  fost  
anterior  strâns  legată  de  cadrul  de  apărare  civilă  care  s-a  
dezvoltat  după  al  Doilea  Război  Mondial,  în  perioada  războiului  
rece.  Chiar  și  înainte  de  asta,  accentul  se  schimba  în  mod  clar,  

Legea  privind  protecția  civilă  în  timp  de  pace  din  1986  
prevedea  resursele  alocate  anterior  pentru  apărarea  civilă  
pentru  a  fi  utilizate  în  pregătirea  pentru  situațiile  de  urgență  
în  timp  de  pace.  Langa

Această  abordare  a  fost  revizuită  și  actualizată  în  mod  
semnificativ  pentru  a  reflecta  noua  natură  a  riscurilor  și  

amenințărilor  cu  care  se  confruntă  țara  zilnic  și  este  oficializată  
în  Legea  privind  situațiile  civile  din  2004,  inclusiv  îndrumările  
și  reglementările  asociate.

Civil  Contingencies  Act  2004  (CCA  2004)  a  reunit  elemente  ale  
unui  număr  de  prevederi  statutare  mai  vechi,  inclusiv  Legea  
privind  apărarea  tărâmului  din  1914,  puterile  de  urgență

Comandanții  FRS  trebuie  să  înțeleagă  clar  diferitele  entități  și  
jucători  la  diferite  niveluri  din  cadrul  de  reziliență  al  Regatului  
Unit,  inclusiv  cunoașterea  puterilor  și  îndatoririlor  oficialilor  
la  niveluri  cheie.  Acest  capitol  examinează  acest  cadru.

Pentru  FRS,  mediul  de  după  9/11  a  cerut  ca  propriile  capacități  
să  fie  dezvoltate  pentru  a  face  față  unei  game  mai  largi  de  

provocări  perturbatoare  pentru  comunitate.  Acest  program,  
care  a  devenit  cunoscut  sub  numele  de  programul  „Noua  
Dimensiune”,  a  oferit  capacitatea  de  a  face  față  incidentelor  
de  decontaminare  în  masă;  să  detecteze,  să  identifice  și  să  
monitorizeze  substanțele  chimice;  pomparea  unor  volume  
mari  de  apă  pe  distanțe  mari;  căutarea  și  salvarea  persoanelor  
din  prăbușiri  urbane,  alunecări  de  teren  etc.;  și  să  comandă  
și  să  controleze  în  mod  eficient  operațiunile  pe  scară  largă  

care  pot  fi  necesare  la  punerea  în  joc  a  acestor  capacități.

Actele  din  1920  și  1964  și  Legea  apărării  civile
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Biroul  guvernamental  oferă  accent  pentru  comunicarea  către  
și  de  la  Grupul  de  coordonare  strategică  (SCG),  Departamentul  
guvernamental  principal  și  Echipa  de  legătură  cu  guvernul  
(GLT).  Acesta  ar  fi  condus  de  un  oficial  înalt  al  Ministerului  de  
Interne  în  cazul  în  care  incidentul  ar  fi  rezultatul  unei  acțiuni  
teroriste.  În  caz  contrar,  echipa  ar  fi  condusă  în  mod  normal  
de  directorul  regional  de  reziliență  al  GO.  Echipa  este  formată  

din  reprezentanți  ai  guvernului  central  care  îl  asistă  pe  Gold  
Commander  prin:

•  Păstrarea  sălii  de  informare  a  biroului  Cabinetului

Contingencies  Act  2004,  este  mecanismul  de  bază  prin  care  
administrația  locală,  de  urgență

(COBR)  pe  deplin  informat  cu  privire  la  implicarea  
incidentului.  •  Accelerarea  legăturii  dintre  Gold  

Commander  și  COBR  atunci  când  implicarea  Guvernului  
Central  este  necesară  în  luarea  deciziilor.  •  Asigurarea  

că  interesul  local  este  pe  deplin  luat  în  considerare  la  
COBR  și,  dimpotrivă,  asigurarea  faptului  că  punctele  de  

vedere  ale  Guvernului  sunt  reținute  la  fața  locului.

O  explicație  mai  detaliată  a  ușoarelor  diferențe  ale  
aranjamentelor  din  cadrul  administrațiilor  deconcentrate  va  
fi  găsită  în  apendicele  5-7.

(Serviciul  de  pompieri  și  salvare  nu  este  un  răspuns  de  
categoria  unu  în  Irlanda  de  Nord).  În  general,  respondenții  
din  categoria  unu  și  doi  sunt  obligați  să  coopereze  între  ei  și  
cu  alte  organizații  implicate  în  răspuns  în  aceeași  zonă  locală  
de  reziliență.  Fiecare  zonă  locală  de  reședință  se  bazează  pe  
o  zonă  de  poliție.

Legea  privind  situațiile  civile  din  2004  Partea  1  acoperă  
„aranjamente  pentru  protecție  civilă”.  Legea  se  aplică  Angliei,  
Scoției  și  Țării  Galilor,  cu  unele  diferențe  de  aplicare.  În  Scoția,  
protecția  civilă  este  o  chestiune  descentralizată  și,  prin  
urmare,  este  responsabilitatea  executivului  scoțian,  în  timp  
ce  guvernul  Adunării  Galilor  din  Țara  Galilor  își  exercită  
autoritatea.  În  Irlanda  de  Nord,  „cadru  pentru  contingente  
civile”  descarcă  principiile  cuprinse  în  Legea  privind  situațiile  
civile  din  2004.

Forumul  local  de  reziliență  (LRF),  cuprinzând
Răspunzători  de  categoria  1  conform  definiției  civile

probabil  să  aibă  un  rol  în  majoritatea  situațiilor  de  urgență  
care  ar  putea  genera  interes  ministerial  sau  acoperire  de  
presă  națională/regională.  Departamentele  guvernamentale  
pot  folosi,  de  asemenea,  GO  pentru  a  transmite  informații  și  
îndrumări  în  cascadă  către  respondenții  locali.  Echipe  
regionale  de  reziliență  (RRT)  au  fost  înființate  în  fiecare  dintre  
GO  pentru  a  coordona  răspunsul  întregii  zone  GO  și  pentru  a  
acționa  ca  primul  punct  de  contact  pentru  orice  probleme  de  
reziliență  în  programul  normal  de  lucru.  RRT-urile  acționează  
ca  sprijin  pentru  reprezentanții  principale  ai  departamentelor  
guvernamentale  atunci  când  trebuie  să  opereze  în  regiuni  
sau  să  sprijine  nivelul  Gold  sau  alte  grupuri  operaționale  de  
luare  a  deciziilor  în  timpul  situațiilor  de  urgență.

Înainte  de  a  lua  în  considerare  rolurile  și  responsabilitățile  
FRS,  structurile  și  mecanismele  locale  și  regionale  care  intră  
în  joc  în  perioade  de  criză  sau  de  urgență  majoră  ar  trebui  să  
fie  examinate.

Persoanelor  de  răspuns  din  categoria  unu  și  doi  au  datoria  
de  a  împărtăși  informații  între  ei.  Schimbul  de  informații  este  

considerat  atât  o  bună  practică,  cât  și  esențială  pentru  
susținerea  cooperării.  Deși  există  o  prezumție  inițială  că  toate  
informațiile  pot  fi  partajate,  există  de  fapt  anumite  limite  în  
ceea  ce  privește  divulgarea.  Atunci  când  lucrați  în  acest  

domeniu,  este  important  să  înțelegeți  clasificarea  informațiilor  
și  constrângerile  asupra  modului  în  care  acestea  pot  fi  
utilizate.  Acest  lucru  este  descris  în  Capitolul  3  al  documentului  
intitulat  Pregătirea  pentru  situații  de  urgență  (HM  
Government,  noiembrie  2005);  îndrumări  statutare  care  
sprijină  Civil  Contingence  Act  2004.

3.2.1  Birourile  guvernamentale  ale  regiunilor  Cele  nouă  

birouri  guvernamentale  regionale  (GO)  oferă  un  singur  punct  
de  acces  la  guvernul  central  pentru  respondenții  locali  din  
regiunile  engleze.  GO  sunt

•  Asigurarea  fluxului  de  comunicare  fluid  între  COBR  
și  incident.

3.2.2  Echipa  de  legătură  cu  guvernul

3.2.3  Forumul  local  de  reziliență
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Funcția  principală  a  unui  RRF  este  de  a  asigura  coordonarea  
regională  a  activităților  de  reziliență  multi-agenții  și  a  livrării.  
Un  RRF  va  îndeplini  o  serie  de  funcții,  inclusiv  elaborarea  unei  
hărți  regionale  de  risc;  luarea  în  considerare  a  inițiativelor  
politice  în  domeniul  protecției  civile  care  emană  de  la  
guvernare;  facilitarea  schimbului  de  informații,  inclusiv  lecțiile  
din  exerciții  și  incidente  în  țară  și  în  străinătate  și  coordonarea  
exercițiilor  și  instruirii  multi-agenții.  RRF-urile  sunt  de  obicei  

conduse  de  directorul  regional  de  reziliență  al  Oficiului  
guvernamental  al  regiunii.  Principala  excepție  este  că  la  
Londra  această  funcție  este  îndeplinită  de  ministrul  Coroanei  

cu  portofoliul  londonez.  Londra  este  neobișnuită  prin  faptul  
că  LRF  și  RRF  sunt  de  fapt  același  organism,  având  în  vedere  
limitele  Serviciului  de  Poliție  Metropolitană,  care  este  în  
concordanță  cu  zona  Brigăzii  de  Pompieri  din  Londra  și  

Serviciul  de  Ambulanță  din  Londra.

Agentia  Maritima  si  Paza  de  Coasta

Agenția  pentru  Protecția  Sănătății  (HPA  va  reprezenta  
autoritățile  sanitare  portuare,  dacă  este  cazul)

Operatorii  feroviari

Autoritățile  locale

Echipe  regionale  de  rezistență

Autoritățile  de  pompieri  și  salvare

HSE

Porturi

Actul  include:

Sectorul  voluntariat

3.2.5  Comitetul  Regional  pentru  
Contingențe  Civile  În  mod  similar  cu  

un  LRF  care,  în  momente  de  urgență,  se  va  reuni  operațional  
sub  forma  unui  Grup  Strategic  de  Coordonare,  RRF

Serviciul  Național  de  Sănătate  (inclusiv  Asistența  Primară

Distribuitoare  de  gaze

3.2.4  Forumul  Regional  de  Reziliență  Spre  deosebire  

de  LRF,  Forumurile  Regionale  de  Reziliență  (RRF)  nu  sunt  
organisme  statutare.  Ele  nu  sunt  ierarhic  superioare  LRF-
urilor  sau  inferioare  altor  comitete  la  nivel  național.  Acest  
statut  este  definit  ca  „filială”.

serviciile  și  serviciile  de  utilități  cooperează  în  temeiul  Legii.  
Legea  cere  ca  respondenții  de  categoria  1  să  participe  la  LRF,  
iar  ghidul  oferă  termeni  de  referință  model  pentru  acesta,  
care  include  asigurarea  de  poziții  comune  de  politică,  evaluări  
ale  riscurilor,  planificare,  exerciții  etc.

Furnizorii  de  servicii  telefonice

consiliile  de  sănătate)

Alte  organisme  de  cooperare  din  cadrul  CCA  includ:

Operatorii  aeroportuari

Militar

Răspunsurile  de  categoria  I  în  conformitate  cu  Legea  CC  
includ:

Agentia  de  Mediu

Adesea,  oficialii  individuali  care  își  reprezintă  organizațiile  în  
calitate  de  membri  LRF  sunt  cei  care  au  responsabilități  
operaționale  în  timpul  fazei  de  răspuns  la  urgență.  Prin  
urmare,  de  fapt,  LRF  constituie  grupul  de  respondenți  angajați  
în  planificare  și  pregătire,  care  devine  Grupul  de  Coordonare  
Strategică  (SCG)  sau  grupul  Gold  multi-agenție,  în  perioade  
de  urgență.

Poliția  (poliția  de  transport  locală  și  britanică)

Răspunzători  de  categoria  a  doua  în  temeiul  CC

Agentia  de  Autostrazi

Servicii  de  ambulanță

Distribuitori  și  transmițători  de  energie  electrică

Prevederile  regulamentelor  din  Scoția  sunt  în  mare  parte  
aceleași  ca  în  Anglia  și  Țara  Galilor,  totuși  LRF  se  numește  
Grupul  de  Coordonare  Strategică,  care,  dacă  nu  este  înțeles  
corespunzător,  oferă  potențiale  de  neînțelegere  cu  modelul  
englez.  Reglementările  suplimentare  făcute  de  miniștrii  
scoțieni  determină  modul  în  care  respondenții  de  categoria  
unu  și  doi  din  cadrul  administrațiilor  decentrate  ar  trebui  să  
coopereze  între  ei.

raspuns.

Un  LRF  poate  fi  condus  de  un  reprezentant  al  oricărei  
organizații  de  categoria  1,  dar  în  majoritatea  cazurilor  această  
funcție  este  îndeplinită  de  poliție.  De  asemenea,  secretariatul  
grupului  va  fi  asigurat  de  una  dintre  organizațiile  de  top  de  
categoria  1,  adesea  o  autoritate  locală.

Trusturi,  autorități  de  sănătate  strategice  și  locale

Operatori  de  apa  si  canalizare
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Nivelul  1  –  Pregătirea  în  faza  anterioară  unui

Organizațiile  membre  se  pot  reuni  ca  un  Comitet  Regional  
pentru  Contingențe  Civile  (RCCC).  Uneori,  aceeași  
persoană  își  poate  reprezenta  organizația  atât  în  arenele  
LRF,  cât  și  în  RRF.  Aceasta  este  de  obicei  o  consecință  a  
granițelor  geografice  și  operaționale  ale  unei  anumite  
organizații.

RCCC  poate  interveni  pentru  a  coordona  răspunsul  și  
recuperarea  după  o  urgență  la  nivel  regional  din  Anglia.  
Este  posibil  ca  RCCC  să  fie  convocat  doar  rar  și  numai  
atunci  când  poate  adăuga  valoare  unui  răspuns.

De  urgență

Informațiile  vor  fi  furnizate  dintr-o  serie  de  surse,  inclusiv  
SCG  locale,  Centrul  Comun  de  Analiză  a  Terorismului  
(JTAC),  grupuri  de  consultanță  științifică  prin  intermediul  
Departamentului  Guvernamental  Principal  (LGD)  și  alți  
părți  interesate  cheie.  Se  pot  lua  în  considerare  aspecte  
precum  mobilizarea  bunurilor  naționale  și  a  resurselor  
militare,  gestionarea  informațiilor  publice  și  a  aspectelor  
internaționale  sau  diplomatice  ale  situației  de  urgență,  
asigurarea  dezvoltării  unei  imagini  comune  a  situației  și  
evaluarea  evoluției  probabile  a  situației  pentru  a  permite  
faza  de  recuperare  să  înceapă  cât  mai  curând  posibil.  
Guvernul  central  va  lua,  de  asemenea,  decizii  care  implică  
prioritizarea  utilizării  resurselor  limitate  în  timpul  
incidentelor  cu  mai  multe  locații,  consultând  administrațiile  
deconcentrate,  acolo  unde  este  cazul,  și  va  lua  în  
considerare  dacă  legislația  existentă  este  adecvată  pentru  
a  face  față  provocării  și,  dacă  nu,  va  implementa  
competențe  de  urgență.

Întâlnirile  de  nivel  trei  sunt  convocate  numai  atunci  când  
au  fost  invocate  competențe  de  urgență  în  temeiul  părții  
a  doua  din  Legea  privind  situațiile  civile  din  2004  și  
trebuie  gestionate.  O  întâlnire  de  nivel  trei  va  fi  condusă  
de  un  coordonator  regional  nominalizat,

Există  trei  niveluri  de  întâlniri  RCCC;

Există  trei  niveluri  de  urgență  descrise  în  conceptul  de  
operațiuni  al  guvernului  central:

Întâlnirile  de  nivel  doi  au  scopul  de  a  coordona  răspunsul  
la  o  urgență  într-o  regiune.  Este  posibil  ca  o  solicitare  de  
a  îndeplini  acest  rol  să  vină  de  la  un  Grup  Strategic  de  
Coordonare  la  nivel  local.  Întâlnirile  de  nivel  doi  sunt,  de  
asemenea,  coordonate  de  directorul  GO  sau,  în  cazul  
unui  eveniment  în  care  s-ar  putea  identifica  o  conducere  
clară  de  la  un  departament  guvernamental,  de  exemplu,  
o  criză  de  sănătate  sau  veterinară,  atunci  președintele  va  
fi  asigurat  de  acel  departament.

Deși  marea  majoritate  a  crizelor,  oricât  de  semnificative,  
sunt  gestionate  eficient  la  nivel  local,  din  când  în  când,  
în  incidentele  cele  mai  complexe  și  de  amploare,  sprijinul  
și  coordonarea  guvernului  central  sunt  necesare  pentru  
a  controla  situația  de  urgență.
Guvernul  va  lua  în  considerare  poziția  strategică  generală  
și  va  oferi  direcții  acolo  unde  este  necesar.

3.3.1  Sala  de  informare  a  biroului  cabinetului  

Sala  de  informare  a  biroului  cabinetului  (COBR,  denumită  
uneori  „Cobra”)  poate  fi  activată  pentru  a  sprijini  
coordonarea  și  luarea  deciziilor  care  pot  fi  necesare.  
Oficialii  și  părțile  interesate  cheie  se  vor  întâlni  și  vor  
pregăti  sfaturi  pentru  miniștri  cu  privire  la  cele  mai  
presante  probleme.

Nivelul  2  –  Coordonarea  răspunsului  în  regiune.

numit  de  guvernul  central,  pentru  a  îndeplini  obiectivele  
strategice  stabilite  de  guvern  pentru  rezolvarea  situației  
de  urgență.

Nivelul  3  –  Declarația  Măsurilor  Legislative  Speciale.

Rolul  la  Nivelul  Unu,  unde  comitetul  va  fi  prezidat  de  
Directorul  GO,  este  unul  de  monitorizare  și  evaluare  a  
situației  care  se  poate  dezvolta  și  stabilirea  unei  stări  de  
pregătire.
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3.4  Rolurile  serviciilor  de  
urgență  și  ale  armatei
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3.4.1  Rolul  Serviciului  de  Pompieri  și  Salvare

Nivelul  2  

„Serios”:  La  acest  nivel  în  care  situația  amenință  un  impact  

larg  sau  prelungit  este  activat  COBR,  Biroul  Cabinetului  sau  

LGD  ar  conduce  ședințele  oficialilor.

contaminanți  pentru  a  face  locul  incidentului  în  

siguranță  sau  pentru  a  recomanda  zone  de  excludere.

•  Tratarea  cu  substanțe  chimice  eliberate  sau  altele

Nivelul  1  

„Semnificativ”:  În  acest  caz  conduce  Departamentul  

Guvernamental  Principal  (LGD).  Facilitatea  COBR  nu  este  pe  

deplin  activată,  dar  asigură  coordonarea  interguvernamentală.  

Exemple  de  acest  nivel  ar  fi  revoltele  din  închisoare  sau  
vremea  severă.

Nivelul  3  

„Catastrofal”:  În  cazul  în  care  situația  amenință,  nivelul  cel  mai  

înalt  și  cel  mai  grav  de  impact,  COBR  va  fi  pe  deplin  activat  și  

va  conduce  răspunsul.  Este  probabil  ca  prim-ministrul  sau  un  

ministru  înalt  de  cabinet  să  prezide  ședințele.

Capitolul  3  al  documentului  intitulat  „Răspuns  în  caz  de  

urgență  și  recuperare”  HM  Government  2005  subliniază  

rolurile  și  responsabilitățile  fiecăreia  dintre  agențiile  și  

sectoarele  principale  care  sunt  susceptibile  de  a  se  implica  în  

răspunsul  la  un  incident  și  recuperarea  după  un  incident.

Rolul  principal  al  FRS  într-o  situație  de  urgență  este  de  a  salva  

persoanele  prinse  de  incendiu,  epave  sau  moloz  și  de  a  

preveni  escaladarea  ulterioară  a  unui  incident  prin  controlul  

sau  stingerea  incendiilor  și  luarea  altor  măsuri  preventive.  

Alte  responsabilități  includ:
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3.4.4  Rolul  forțelor  armate  Structura  

națională,  organizarea,  competențele,  echipamentul  și  
pregătirea  Forțelor  Armate  pot  fi  de  folos  autorităților  
civile  în  gestionarea  răspunsului  la  situații  de  urgență  și  
a  recuperării  acestora.

tratament  de  urgență  la  fața  locului.  •  
Stabiliți  prioritatea  pentru  lansare  a

În  circumstanțe  normale,  se  aplică  „conceptul”  
departamentului  guvernamental  principal  care  preia  
conducerea  unui  eveniment,  însă  în  cazul  unui  atac  
terorist  sau  atunci  când  răspunsurile  locale  sunt  depășite,  
Guvernul  central  ar  prelua  controlul.

3.4.3  Rolul  Serviciului  de  Sănătate  Rolul  
Serviciului  de  Ambulanță  este  de  a  coordona  răspunsul  

la  fața  locului  Serviciului  Național  de  Sănătate  (NHS)  și  
de  a  determina  la  ce  spitale  sunt  transportate  victimele,  
în  funcție  de  tipurile  de  leziuni  suferite.

Acest  sprijin  este  guvernat  de  aranjamentele  de  Ajutor  
Militar  pentru  Autoritățile  Civile  (MACA).  Cu  toate  acestea,  
Forțele  Armate  nu  mențin  forțe  permanente  pentru  
sarcinile  MACA,  iar  asistența  va  fi  oferită  numai  în  funcție  
de  disponibilitate.  Prin  urmare,  este  esențial  ca  agențiile  
care  răspund  să  nu  bazeze  planurile  pe  presupunerea  
asistenței  militare.  Forțele  armate  ar  trebui  să  fie  apelate  
doar  în  ultimă  instanță,  iar  aprobarea  este  necesară  de  
către  ministrul  apărării.

victime  blocate  și  decontaminare  în  
colaborare  cu  Serviciul  de  Pompieri  și  Salvare.

în  urma  unui  eveniment  în  care  este  posibil  ca  
persoanele  să  nu  fie  localizate  în  imediata  
apropiere  a  locului  dezastrului.

Stabilirea  și  menținerea  cordoanelor  în  jurul  incidentului,  
în  special  a  unui  cordon  exterior  pentru  a  facilita  
activitatea  altor  agenții.

Serviciul  de  Ambulanță  va,  de  asemenea,  (împreună  cu  
un  ofițer  de  incidente  medicale):

Poliția  va  coordona  activitățile  celor  care  răspund  la  și  în  
jurul  locului  unei  urgențe  cu  impact  brusc  pe  teren.  
Salvarea  și  protecția  vieții  sunt  prioritare,  dar  pe  cât  
posibil  scena  trebuie  păstrată  pentru  a  proteja  probele  
pentru  investigațiile  ulterioare.  Alte  responsabilități  
includ:
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3.4.2  Rolul  poliției

•  Coordonarea  activitatilor  de  cautare  pe  uscat

•  Gestionați  porțile  de  acces  în  cordonul  interior  dacă  
poliția  solicită  acest  lucru,  înregistrând  intrarea  
și  ieșirea  personalului.  Notă:  sănătatea  și  
siguranța  personalului  care  lucrează  în  cordonul  
interior  rămâne  în  sarcina  agențiilor  individuale,  

totuși,  în  absența  echipamentului  individual  de  
protecție  (EIP),  trebuie  luat  în  considerare  refuzul  
în  zona  de  risc.

•  Străduiți-vă  să  susțineți  viața  prin  eficacitate

•  Asistați  alte  agenții  cu  eliminarea  cantităților  mari  
de  apă  de  inundații.  •  Asistați  Serviciul  de  

Ambulanță  în  tratarea  victimelor  și  poliția  în  recuperarea  
cadavrului.

•  Transporta  ranitii  in  ordinea  prioritatii  catre  spitalele  
de  primire.

•  Asistarea  Serviciului  Național  de  Sănătate  (NHS)  în  
decontaminarea  victimelor,  realizând,  acolo  

unde  este  necesar,  decontaminarea  în  masă  a  
publicului  larg  unde  un  număr  mare  de  persoane  
au  fost  expuse  la  substanțe  chimice,  biologice,  
radiologice  sau  nucleare  (CBRN).

•  În  cazul  în  care  se  suspectează  o  acțiune  teroristă,  
poliția  își  va  asuma  controlul  general  asupra  unui  

incident.  •  Efectuarea  unei  căutări  a  dispozitivelor  
secundare  și  efectuarea  unei  evaluări  a  riscurilor  
asociate  care  implică  incidente  teroriste.  •  

Supraveghea  orice  anchetă  penală,  inclusiv  păstrarea  și  
recuperarea  probelor.  •  Procesarea  informațiilor  

despre  victimele  și  identificarea  și  eliminarea  deceselor  
în  numele  medicului  legist.
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3.6  Reziliența  FRS
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3.5  Răspuns  structurat  la  un  
incident  major

3.6.1  Centrul  Național  de  Coordonare  al  FRS

Comanda  de  incident

Programul  Noua  Dimensiune,  în  colaborare  cu  Direcția  de  
Incendiu  și  Reziliență  a  Departamentului  pentru  Comunități  

și  Administrație  Locală,  a  asigurat  că  autoritățile  de  incendiu  
și  salvare  au  fost  echipate  și  instruite  corespunzător  pentru  a  

face  față  în  siguranță  și  eficient  incidentelor  majore  CBRN  și  
teroriste  convenționale  la  scară  națională.  Programul  
„capacitate  sporită”  a  presupus  alocarea  de  resurse  către  

serviciile  de  pompieri  și  salvare  poziționate  strategic  ale  
unităților  de  răspuns  la  incidente  (IRU),  echipelor  de  detectare,  
identificare  și  monitorizare  (DIM),  echipelor  de  căutare  și  
salvare  urbană  (USAR),  asistență  îmbunătățită  pentru  
comandă  (ECS). )  și  Pompe  cu  volum  mare  (HVP).

•  Ajutor  militar  pentru  alte  guverne

A  fost  convenită  la  nivel  național  o  structură  de  comandă  
generică  care  poate  fi  utilizată  pentru  toate  incidentele  
semnificative.  Aurul,  argintul  și  bronzul  sunt  utilizate  în  mod  

obișnuit  în  majoritatea  organizațiilor  care  au  răspuns,  
referindu-se  la  nivelurile  de  comandă  la  nivel  strategic,  tactic  
și,  respectiv,  operațional.  Pentru  o  examinare  detaliată  a  
rolurilor  la  fiecare  nivel,  consultați  capitolul  1  și  pentru  
sarcinile  operaționale  la  fiecare  nivel,  Capitolul  2  al  acestui  
manual.

Ajutorul  militar  acordat  autorităților  civile  sprijină  autoritățile  
civile  în  îndeplinirea  obiectivelor  civile,  în  principal  în  pace.  
MACA  este  împărțit  în  3  categorii:

(MACC)  –  este  furnizarea  de  asistență  militară  
neînarmată:

Puterea  civilă  este  în  mod  normal  interpretată  ca  șeful  
polițist  în  zona  relevantă.  •  Ajutor  militar  pentru  

comunitatea  civilă

Acestea  au  făcut  parte  dintr-o  serie  de  măsuri  luate  pentru  a  
îmbunătăți  reziliența  în  Regatul  Unit,  care  includ  următoarele.

Structura  FRS  din  Regatul  Unit  pentru  răspunsul  la  urgențe  
majore  a  fost  dezvoltată  și  actualizată  pentru  a  completa  și  a  
beneficia  de  structurile  descrise  mai  sus.

Pentru  a  obține  un  răspuns  combinat  și  coordonat  la  un  

incident  major,  capacitățile  FRS  trebuie  să  fie  strâns  legate  
de  alte  agenții.

realizarea  de  proiecte  speciale  de  valoare  socială  

semnificativă  pentru  comunitate  sau  prin  atașarea  
de  voluntari  individuali  cu  normă  întreagă  pentru  

proiecte  specifice.

Departamentele  (MAGD)  –  reprezintă  ajutorul  acordat  
de  forțele  armate  în  lucrări  urgente  de  importanță  
națională  sau  în  întreținerea  aprovizionării  și  
serviciilor  esențiale  vieții,  sănătății  și  siguranței  
comunității.  •  Ajutorul  militar  al  puterii  civile  (MACP)

–  acordarea  de  asistență  militară  (înarmată  dacă  este  
cazul)  puterii  civile  în  menținerea  legii,  ordinii  sau  
siguranței  publice.

–  Autorită ilor  civile  atunci  când  au

Programul  de  capabilități  naționale  al  guvernului  se  referă  la  
„reziliență”  ca  fiind  capacitatea  de  a  gestiona  provocările  
perturbatoare,  de  exemplu,  răspunsul  la  atacuri  teroriste  
sau  la  alte  evenimente,  cum  ar  fi  inundațiile  pe  scară  largă  în  
Marea  Britanie.  O  parte  a  acestui  program  de  reziliență  este  
de  a  construi  capacitatea  autorităților  de  pompieri  și  salvare  
din  Marea  Britanie  pentru  a  putea  face  față  în  siguranță  și  
eficient  incidentelor  majore  la  nivel  local,  regional  sau  
național.

o  nevoie  urgentă  de  ajutor  pentru  a  preveni  sau  
a  face  față  consecințelor  unui  dezastru  natural  sau  

unui  incident  major.

Programul  New  Dimension  a  dus  la  localizarea  multor  unități  
specializate  în  FRS-uri  din  Marea  Britanie.  Pentru  a  se  asigura  
că  toate  aceste  echipamente  și  echipaje  specializate  pot  
forma  un  răspuns  coerent  și  eficient  la  incidente  catastrofale,  
a  fost  înființat  Centrul  Național  de  Coordonare  al  Serviciului  
de  Pompieri  și  Salvare  (FRSNCC)  pentru  a  coordona  

mobilizarea  și  desfășurarea  New  Dimension  în  colaborare  cu  
centre  de  control  locale  sau  regionale.

Pe  termen  lung,  livrarea  continuă

–  La  sponsorii  civili,  fie  prin  purtare
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PE  SCENA

OFF- SCENA

PE  SCENA

OFF- SCENA
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Centru  de  control

(Incendiu  și  Salvare)

USAR

Sfaturi  tactice

Serviciul  de  pompieri  și  salvare

Comanda

Argint  de  foc

Camera  de  urgență

Grupul  de  recuperare
COBR

Argint

Sectoarele  operaționale

Siguranță

incidentul  prin  natura

Aur
SCC

Mass  Decon

RCCC

IMRG

Afectat

Centrul  de  comunicații

Comitetul  pentru  situații  neprevăzute

FRSNCC

Incident

Sectorul  1

Administrația  locală

Gestionarea  incidentelor

Comunităile  i

Centrul  Național  de  Coordonare

Comandant

Sala  de  briefing

Sectorul  3

Sectoarele  suport

Multi- agenție

Civilă  Regională

Sectoarele  suport

Sectoarele  operaționale

Locația  stabilită

Apă

Strategic

Multi- agenție

Sfaturi  strategice

Sectorul  2

Suport  de  comandă
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3.6.2  FRS  Asistență  reciprocă

Incidente  Grave;  FRSC  75/2006  din  12  decembrie  2006  a  indicat  că  toate  FRS-urile  au  fost  de  acord  să  participe.
7  DCLG  20  iulie  2006;  Circulara  Serviciului  de  Pompieri  și  Salvare  42/2006  a  invitat  FRS-urile  să  participe  la  Protocolul  Național  de  Ajutor  Reciproc  pentru
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3.6.3  Procedura  de  convoi  În  

planificarea  incidentelor  la  scară  largă  și  în  urma  
formalizării  acordurilor  naționale  de  asistență  reciprocă,  

se  poate  observa  că,  din  când  în  când,  poate  exista  
necesitatea  deplasării  unui  număr  mare  de  vehicule  și  
personal  în  Regatul  Unit.  Direcția  de  incendiu  și  rezistență  
a  emis  o  notă  de  orientare  care  susține  acest  lucru.  Toate  
îndrumările  vor  fi  bineînțeles  menținute  la  zi.

3.6.4  Zona  strategică  de  deținere  
Convoaiele  de  vehicule  care  converg  către  un  oraș  sau  
alt  punct  geografic  care  a  fost  afectat  de  un  incident  grav  
trebuie  gestionate  și  organizate  în  mod  eficient.  În  
consecință,  zonele  strategice  de  deținere  (SHA)  au  fost  
identificate  în  locații  cheie  ale  rețelei  de  autostrăzi  și  
drumuri  principale.  Un  SHA  este  o  zonă  care  va  fi  folosită  
pentru  a  „deține”  resurse  FRS  și  active  naționale  de  toate  

tipurile  ca  răspuns  la  un  incident.  Va  fi  o  zonă  cu  spațiu  
și  facilități  adecvate  pentru  a  găzdui  un  număr  mare  de  
echipaje,  aparate  și  echipamente  în  care  aceste  resurse  
pot  sta  în  așteptare  sau  se  pot  odihni  în  timp  ce  așteaptă  
desfășurarea  în  zonele  de  triaj  și  de  acolo  la  scenele  
operațiunilor.  SHA-urile  fac  parte  dintr-un  plan  general  
de  desfășurare  pentru  a  sprijini  operațiunile  de  pe  teren  
și  ale  FRSNCC.

Fiecare  FRA  din  Anglia  a  fost  de  acord  să  participe  în  
conformitate  cu  termenii  Programului  Național  de  Ajutor  

Reciproc.7  Fiecare  FRA  are  încredere  în  a  putea  solicita  
sau  oferi  asistență  reciprocă  în  cazul  în  care  apare  un  
incident  grav.  Participarea  deplină  a  FRA  la  protocol  

înseamnă,  de  asemenea,  că  sarcina  FRSNCC  de  
coordonare  a  resurselor  New  Dimension  în  timpul  
incidentelor  grave  este  mult  sprijinită.  Protocolul  a  
permis  FRA  să  convină  în  avans  asupra  condițiilor  în  care  
se  pot  sprijini  reciproc  în  timpul  unui  incident,  cum  ar  fi  
un  atac  terorist.

a  unei  capacități  naționale  robuste  de  coordonare  va  fi  
strâns  legată  de  dezvoltarea  Centrelor  Regionale  de  
Control.

De  exemplu,  toate  FRS-urile  au  fost  echipate  de  către  
comunități  și  administrația  locală  cu  capacitatea  de  a  

face  față  decontaminarii  în  masă  a  publicului,  sub  forma  
unităților  de  răspuns  la  incidente  (IRU).  În  cazul  unui  atac  
chimic,  biologic,  radiologic  și  nuclear  (CBRN)  oriunde  în  
Regatul  Unit,  va  avea  loc  mobilizarea  IRU-urilor  și  a  
aparatelor  de  sprijin.  Se  așteaptă  ca  FRS  să  planifice  în  
prealabil  acest  lucru  împreună  cu  documentul  de  
îndrumare  și  forța  lor  de  poliție  respectivă,  unde  punctele  
de  adunare  a  convoaielor  (CAP)  vor  fi  identificate  ca  punct  
de  plecare.

Rolul  principal  al  FRSNCC  este  de  a  coordona  mobilizarea  
și  desfășurarea  națională  și  transregională  a  tuturor  
resurselor  Noii  Dimensiuni  ca  răspuns  la  un  incident  
major.  Acesta  va  face  acest  lucru  în  strânsă  cooperare  cu  
Comunitățile  și  Camera  de  Urgență  a  Guvernului  Local  
(Incendiu  și  Salvare)  unde  aceste  aranjamente  au  fost  
activate,  iar  personalul  din  camera  de  control  atât  din  
FRS  afectat,  cât  și  cu  acele  FRS-uri  fiind  rugate  să  asiste.  

Pentru  a-i  permite  să-și  asume  acest  rol  și  să  mențină  o  
bază  de  date  cu  disponibilitatea  resurselor,  FRSNCC  

monitorizează  și  urmărește  continuu  resursele  New  
Dimension,  folosind  informațiile  furnizate  de  Serviciile  
de  Pompieri  și  Salvare.

Existența  unui  acord  național  de  ajutor  reciproc  permite  
autorităților  individuale  de  pompieri  și  salvare  să  obțină  
asistență  de  la  alte  autorități  în  cazul  unui  incident  major.  

Autoritățile  și-au  oferit  de  mulți  ani  sprijin  reciproc  la  
nivel  transfrontalier  pentru  răspunsurile  la  situații  de  
urgență  prin  disponibilitatea  comună  a  echipajelor  și  a  
echipamentelor  de  pompieri.  Este  important  ca  această  
bună  practică  să  fie  aplicată  universal  la  nivel  local,  
regional  și  național  pentru  a  asigura  un  răspuns  eficient  
și  eficient  la  incidente.

Comanda  de  incident
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în  interiorul  și  în  afara  SHA,  facilitând  furnizarea  
de  sprijin  logistic  echipelor  USAR,  MD  și  HVP.

așa  cum  este  solicitat  de  FRSNCC  sau  IC.

Facilitate  de  sprijin.

IC,  FRSNCC,  membrii  echipei  naționale  de  
consultanță  și  grupurile  de  consiliere  a  înalților  
funcționari  publici  și  miniștrilor.

3.6.6  Aranjamentele  naționale  de  
sprijin  FRS  În  momentele  cele  

mai  serioase  provocări  pentru  serviciile  de  pompieri  și  
salvare  din  Regatul  Unit  și  pentru  a  ajuta  la  asigurarea  
faptului  că  operațiunile  sunt  în  orice  moment  coordonate  
și  eficiente,  au  fost  înființate  diverse  echipe  de  consilieri  
pentru  a  consilia  miniștri  guvernamentali  și  înalți  
funcționari  publici  care  ar  putea  fi  nevoiți  să  ia  decizii  
critice  care  vor  avea  un  impact  asupra  operațiunilor.  În  
plus,  vor  exista  specialiști  disponibili  pentru  a  consilia  
comandanții  de  incidente,  comandanții  de  sector  și  alți  
oficiali  relevanți  la  nivel  tactic  și  operațional  în  domenii  
de  specialitate,  inclusiv  USAR,  MD,  HVP,  DIM  etc.

3.6.5  Sprijin  de  comandă  îmbunătățit  Sprijinul  

de  comandă  îmbunătățit  (ECS)  va  facilita  gestionarea  
activelor  naționale  după  mobilizarea  la  un  incident  mare.  
Va  fi  adaptabil,  flexibil  și  va  completa  ICS.

•  Furnizați  legături  de  comunicare  între

•  Acesta  va  fi  localizat  la  SHA  și  va  oferi  o  legătură  
de  comunicații  către  IC  prin  Command  
Support.  •  ECS  va  coordona  resursele  în,

Responsabilitatea  pentru  coordonare  și  comunicare  în  
cadrul  SHA  va  reveni  inițial  comandantului  
Comandamentului  îmbunătățit

•  Sub  conducerea  CI,  pentru  a  facilita  eliberarea  și  
rotația  echipajului,  precum  și  o  reabilitare  
structurată  a  personalului  și  echipamentului  până  
la  punctul  de  origine,  în  colaborare  cu  FRSNCC  
(FRSNCC  va  coordona  recuperarea  resurselor  ND).  
•  Coordonează  sau  desfășoară  activități  

suplimentare
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Comunitățile  și  administrația  locală

Camera  de  urgență  (incendiu  și  salvare)  are  șapte  roluri  

principale:

În  timpul  activării,  Camera  de  Urgență  (Incendiu  și  Salvare),  

ar  trebui  să  fie  considerată  ca  fiind  centrul  cadrului  de  

consiliere  și  coordonare  și  va  fi  punctul  cheie  pentru  furnizarea  

de  consultanță  și  coordonare  națională  referitoare  la  utilizarea  

activelor  FRS/Guvernamentale  în  orice  moment.  urgență  

majoră.

7.  Să  asiste  la  coordonarea  desfășurărilor  în  străinătate  și  

primirea  echipelor  din  afara  Regatului  Unit  (lucrund  

îndeaproape  cu  DFID,  UE  etc.)

1.  Furnizarea  de  consiliere  structurată,  de  încredere  și  sprijin  

de  secretariat  directorului  FRD  și  CFRA  și  informații  
despre  evenimente  altor  departamente  guvernamentale  

și  miniștri  conform  instrucțiunilor  CFRA  sau  directorului  

FRD

Activitățile  în  sprijinul  acestor  roluri  ar  putea  include,  dar  nu  
se  limitează  la:

În  strânsă  legătură  cu  FRSNCC,  personalul  va  planifica  și  va  
oferi  consiliere  cu  privire  la  coordonarea  națională  și  va  fi  

responsabil  pentru  asigurarea  faptului  că  cea  mai  eficientă  

distribuție  a  activelor  FRS/guvernamentale  în  timpul  oricărei  

urgențe  majore  este  realizată  cu  menținerea  rezilienței  
naționale.

•  Planificarea  interguvernamentală/internațională  proactivă  
în  timpul  unei  urgențe  majore  •  Legătura  cu  serviciile  

de  informații  și  alte  organisme  relevante  •  Asistarea  cu  funcția  
logistică

2.  Acționează  ca  un  hub  central  al  guvernului  FRS  pentru  

colectarea,  distribuirea  și  furnizarea  de  informații  

operaționale,  logistice  și  de  politică  referitoare  la  

activitatea  FRS  la  evenimente  de  importanță  națională  3.  

Conectarea  cu  echipele  regionale  de  reziliență  (celula  

RRT  oferă  legături  către  oficiile  guvernamentale )  să  furnizeze  

directorului  FRD  și  altora  informații  exacte  cu  privire  la  

întregul  incident,  după  caz.

responsabilitatea  pentru  obținerea  de  resurse  

suplimentare  din  afara  FRS  (de  exemplu,  spumă  de  

la  Ministerul  Apărării/Autoritatea  Aviației  Civile/

industrie  sau  Căutare  și  Salvare  Urbană  de  la  Guvernul  

francez)

Camera  de  urgență  (incendiu  și  salvare)  va  oferi  consiliere  și  

capacitate  de  sprijin  cuprinzătoare  FRS  afectate,  Direcției  de  

incendiu  și  rezistență  (FRD)  și  miniștrilor,  Sala  de  informare  a  

biroului  Cabinetului  (COBR),  consilierului  șef  pentru  incendii  

și  salvare  (CFRA),  Echipa  Națională  de  Consilieri  Strategici  

(NSAT)  și  FRSNCC.  Responsabilitățile  lor  vor  include,  de  

asemenea,  pregătirea  în  timp  util  a  informațiilor  sub  formă  de  

briefing  și  sprijin  pentru  orice  alte  părți  interesate  cheie,  după  

cum  este  necesar  (de  exemplu,  Agenția  de  Mediu,  PNIC,  

DEFRA).

4.  Coordonarea  sprijinului  interguvernamental  și  internațional  

pentru  a  sprijini  sistemul  de  comandă  a  incidentelor  5.  

Furnizarea  de  consiliere  strategică  trans-guvernamentală  

și  dezvoltate  de  FRD  către  FRSNCC,  nivelul  Gold  Command  și  

NSAT  6.  Menținerea  legăturii  cu  FRSNCC  și  comandanții  
operaționali  cu  privire  la  progresul  evenimente)

În  timpul  incidentelor  în  care  un  FRS  a  făcut  cererea  de  sprijin  

la  nivel  național  sau  în  mod  proactiv  la  primirea  unor  astfel  de  

informații  care  identifică  o  posibilă  amenințare  la  adresa  

infrastructurii  naționale  critice  sau  o  situație  de  urgență  

majoră,  Camera  de  Urgență  a  Comunităților  și  Administrației  Locale  (Incendiu  și  Salvare),  

împreună  cu  FRSNCC ,  va  fi  implicat  activ  în  coordonarea  

resurselor.  Anumite  circumstanțe  ar  putea  identifica,  de  
asemenea,  nevoia  de  pre-desfășurare  a  resurselor  într-o  fază  

de  pregătire  pentru  a  se  asigura  că  acestea  sunt  mai  aproape  

de  zona  posibilă  amenințată  înainte  de  orice  apariție.
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•  Recunoașterea  obstacolelor  care  pot  avea  un  
impact  asupra  capacității  autorității  afectate  
de  a  oferi  sprijin  adecvat  situației  de  urgență  
și  sprijinirea/prioritizarea  în  domeniile  de  
interes  cât  mai  rapid  posibil  pentru  a  se  asigura  
că  răspunsul  nu  este  afectat  negativ  •  Pregătirea  

de  briefs,  ghiduri,  trimiteri  către

•  Când  a  fost  luată  o  decizie  de  a  căuta

Camere  de  urgență.

după  cum  este  necesar.

miniștri  conform  instrucțiunilor  directorului  FRD  
sau  CFRA  •  Asigurarea  unei  acoperiri  naționale  

suficiente
este  menținută  în  timp  ce  un  incident  este  
gestionat  și  prioritizează  desfășurarea  
resurselor  în  cazul  în  care  au  loc  mai  multe  
incidente  •  Furnizarea  de  sprijin  FRS  afectat

Locația  principală  a  camerei  de  urgență  a  comunităților  

și  administrației  locale  (incendiu  și  salvare)  este  Londra  
Victoria,  cu  o  serie  de  locații  de  rezervă  pentru  situații  
de  urgență  (Colegiul  de  pompieri  și  Guildford).

sprijin  internațional,  camera  de  urgență  
CLG  poate  avea  un  rol  specific  în  aranjarea  
acestui  lucru.  Regatul  Unit  își  propune  să  
fie  autosuficient  în  a  face  față  evenimentelor,  
iar  orice  decizie  de  a  solicita  ajutor  de  peste  
mări  ar  necesita  aprobarea  politicii  și  ar  putea  
fi  intermediată  prin  biroul  Cabinetului  •  Legătura  

cu  administrațiile  delegate
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4.1  Introducere

63

Capitol

Capitolul  4  –  Managementul  riscului  de  incident

•  Riscul:  care  este  o  măsură  a  probabilității

Doar  după  acest  proces,  FRS  poate  considera  că  au  luat  
toate  măsurile  adecvate  pentru  a  asigura  siguranța  
personalului  și  a  membrilor  publicului  etc.

•  Ca  organisme  profesionale,  scopul  este  de  a

„Managementul  dinamic  al  riscului”  a  fost  definit  ca:  
„procesul  continuu  de  identificare  a  pericolelor,  evaluarea  
riscului,  luarea  de  măsuri  pentru  eliminarea  sau  reducerea  
riscului,  monitorizarea  și  revizuirea,  în  circumstanțele  în  
schimbare  rapidă  a  unui  incident  operațional”.

•  Hazard:  care  este  ceva  cu

Prioritatea  primordială  a  oricărui  incident  Comandant  este  
siguranța  tuturor  celor  care  pot  fi  afectați  de  incident.  Acest  
lucru  trebuie  stabilit  prin  identificarea  pericolelor  și  riscurilor  
care  sunt  prezente,  identificarea  și  adoptarea  măsurilor  de  
control  adecvate  și  asigurându-se  că  sistemele  de  lucru  
sigure  sunt  implementate  și  menținute.  Acest  lucru  va  
asigura  că  personalul  își  poate  îndeplini  sarcinile  și  rămâne  
în  siguranță  în  timp  ce  face  acest  lucru.  Planificarea  
prealabilă  este  esențială,  acolo  unde  există  evenimente  
previzibile,  trebuie  efectuate  evaluări  generice  ale  riscurilor.

potențialul  de  a  provoca  vătămări,  de  exemplu  căderea  țiglelor  de  acoperiș

•  Economic  –  Un  management  bun  al  sănătății  și  
securității  este  întotdeauna  rentabil.

•  Morala  –  În  calitate  de  angajatori  grijulii,  organizațiile  
doresc  să  asigure  siguranța  angajaților  lor  în  orice  
moment.

compensate  de  economiile  în  costuri  juridice,  
compensații  și  nevoia  de  a  înlocui  echipamentul.  
•  Legal  –  Autoritățile  de  pompieri,  în  comun  cu  

alți  angajați,  au  multe  obligații  legale  în  ceea  ce  privește  
siguranța.  Acestea  impun  angajaților  să  asigure,  
în  măsura  în  care  este  rezonabil  posibil,  sănătatea,  
siguranța  și  bunăstarea  angajaților  și  a  celorlalți  
afectați  de  activitățile  lor  de  muncă.

Banii  investiți  în  siguranță  sunt  întotdeauna

Pentru  a  realiza  acest  lucru,  ei  trebuie  să  
efectueze  și  să  înregistreze  evaluări  adecvate  și  

suficiente  ale  riscurilor,  apoi  să  pună  în  aplicare  
măsurile  de  control  necesare  pentru  a  asigura  un  
nivel  acceptabil  de  siguranță.  Atât  evaluările  
riscurilor,  cât  și  măsurile  de  control  trebuie  
monitorizate  și  revizuite  în  mod  regulat  pentru  a  

confirma  valabilitatea  lor  continuă.

Pentru  a  permite  o  evaluare  eficientă  a  riscurilor,  este  

necesar  să  înțelegeți  următoarele  concepte:

Angajații  au  obligația  legală  de  a  avea  grijă  de  propria  lor  
siguranță  și  de  cea  a  altora  care  pot  fi  afectați  de  actele  sau  
omisiunile  lor.  De  asemenea,  trebuie  să  coopereze  cu  
angajatorul  în  materie  de  sănătate  și  siguranță
contează.

a  vătămării  cauzate  de  un  anumit  pericol  și  
gravitatea  consecințelor,  de  exemplu,  un  incendiu  
la  o  proprietate  abandonată  care  implică  acoperișul  
poate  duce  la  un  risc  crescut  de  rănire  din  cauza  
căderii  țiglelor  de  acoperiș.  Severitatea  acestui  
eveniment  ar  putea  fi  semnificativă  dacă  un  
membru  al  echipajului  ar  fi  lovit  de  țiglă.

își  îndeplinesc  îndatoririle  față  de  comunitate  la  
cele  mai  înalte  standarde  posibile  în  orice  moment.

Există  motive  morale,  economice  și  legale  pentru  ca  FRS  să  
ia  în  serios  „managementul  sănătății  și  securității”.

4
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•  Strategic  –  Managementul  strategic  al  sănătății  și  

securității  este  realizat  de  echipele  de  

management  FRS  și  de  către  Autoritatea  de  Pompieri.

•  Măsura  de  control:  aceasta  este  orice  măsură  luată  pentru  

a  reduce  riscul,  de  exemplu,  înlăturarea  pericolului,  

adică  țiglele  de  acoperiș,  sau  prevenirea  accesului  în  
zona  imediată  unde  ar  putea  fi  cauzată  daune.

Ele  demonstrează  angajamentul  

managementului  față  de  siguranță  prin  

stabilirea  politicii  de  sănătate  și  siguranță  a  organizației,  

stabilirea  priorităților,  furnizarea  de  resurse  și  

promovarea  unei  culturi  pozitive  de  sănătate  și  siguranță.  

•  Sistematic  –  Managementul  sistematic  al  sănătății  și  securității  

este  realizat  de  departamente  recunoscute  din  cadrul  

organizației.

La  sosirea  la  un  incident,  prima  sarcină  a  IC  trebuie  să  fie  să  

adune  toate  informațiile  disponibile  referitoare  la  incident.  

Este  probabil  să  includă  informații  obținute  în  etapa  de  pre-

planificare  și  disponibile  pe  cardurile  de  risc  sau  mediile  de  

stocare  electronice.  Acestea  sunt  în  plus  față  de  informațiile  de  
la  apelant,  primite  pe  drum  sau  transmise  de  persoanele  deja  

prezente,  adică  ocupanți  sau  alte  agenții.

Vor  exista  ocazii  când  poate  fi  necesară  o  intervenție  rapidă  

pentru  a  efectua  salvari  imediate  sau  pentru  a  preveni  

escaladarea  incidentului.  Când  se  confruntă  cu  aceste  situații,  

este  probabil  ca  personalul  să  fie  dornic  să  înceapă  operațiunile  

imediat  la  sosire.

efectuat  de  tot  personalul  la  un  incident  operațional.  

Responsabilitatea  principală  revine  Comandantului  de  

incident  care  trebuie  să  identifice  pericolele,  să  evalueze  
riscurile  și  apoi  să  emită  judecăți  profesionale  pentru  a  

utiliza  resursele  disponibile  în  așa  fel  încât  să  se  atingă  

un  nivel  acceptabil  de  siguranță  în  timpul  activităților  

de  muncă.

O  parte  importantă  a  managementului  riscului  la  acest  nivel  

este  evaluarea  post  incident.  Acest  lucru  permite  ca  informațiile  
relevante  să  fie  înregistrate  și  reintroduse  în  procesul  de  luare  

a  deciziilor  strategice  prin  intermediul  nivelului  sistematic,  

pentru  ca  standardele  de  siguranță  să  poată  fi  îmbunătățite  în  

mod  constant.

Echipele  de  management  acționează  pe  baza  
rezultatelor  evaluărilor  de  risc  și  comitează  

departamentele  pentru  a  dezvolta  și  implementa  
măsuri  suplimentare  de  control.  Acestea  ar  putea  fi,  de  

exemplu,  informații,  echipamente  de  protecție  personală  

(EIP)  și  echipamente,  sisteme  de  lucru,  instruire,  instruire  

și  supraveghere  a  siguranței.  •  Dinamic  –  managementul  

dinamic  al  riscului  este

Cel  mai  înalt  nivel  al  Comandamentului  de  incident  va  fi  necesar  

pentru  a  se  asigura  că  personalul  care  îndeplinește  orice  rol  

nu  acționează  în  afara  procedurilor  de  siguranță  convenite.  În  

astfel  de  circumstanțe,  CI  trebuie  să  se  asigure  că  personalul  

nu  este  supus  unor  riscuri  inacceptabile  care  vor  depăși  

beneficiile.  Este  responsabilitatea  CI  să  efectueze  un  DRA  și  să  

decidă  dacă  operațiunile  ar  trebui  să  continue  sau  să  adopte  o  

abordare  defensivă  până  când  vor  fi  strânse  informații  

suplimentare.

Pentru  a  oferi  un  nivel  acceptabil  de  protecție  la  incidentele  

operaționale,  managementul  sănătății  și  securității  organizației  

trebuie  să  opereze  la  trei  niveluri  diferite  –  Strategic,  Sistematic  

și  Dinamic.

Secțiunea  4.11  „Ierarhia  controlului  riscurilor”  

oferă  exemple  suplimentare  despre  modul  în  

care  măsurile  de  control  pot  fi  aplicate  la  un  incident.

Beneficiile  de  a  continua  cu  o  sarcină  trebuie  cântărite  cu  

atenție  în  raport  cu  riscurile,  este  important  să  „te  gândești  

înainte  de  a  acționa  mai  degrabă  decât  să  acționezi  înainte  de  

a  gândi”.

Inițial,  evaluatorii  de  risc  identifică  pericolele  care  pot  

fi  întâlnite  la  diferitele  tipuri  de  incidente  operaționale  

și  evaluează  nivelul  de  risc  prezentat  de  aceste  

pericole.

IC  trebuie  apoi  să  aplice  raționamentul  profesional  împreună  

cu  Procedurile  Operaționale  Standard  pentru  a  decide  cel  mai  

potrivit  curs  de  acțiune,  cântărind  beneficiile  de  a  continua  cu  

o  sarcină  în  raport  cu  beneficiile  care  ar  putea  fi  obținute.  Este  

important  să  „te  gândești  înainte  de  a  acționa  mai  degrabă  

decât  să  acționezi  înainte  de  a  gândi”.  Consecințele  unei  decizii  

greșite  în  această  etapă  pot  fi  ireversibile.
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Prin  urmare,  dacă  după  implementarea  tuturor  măsurilor  de  

control  disponibile,  costul  (în  termeni  de  risc  pentru  viață)  de  a  

continua  cu  o  sarcină  încă  depășește  beneficiul,  IC  nu  trebuie  să  

permită  operațiunilor  să  continue,  ci  să  ia  în  considerare  cursuri  

alternative  viabile  de  acțiune.  Acesta  este  un  aspect  critic  și  

definitoriu  al  responsabilității  comandamentului  operațional.  

Pentru  a  îndeplini  acest  lucru  în  mod  competent,  este  nevoie  de  o  

cunoaștere  detaliată  a  principiilor  și  reglementărilor  referitoare  la  

evaluarea  riscurilor  și  o  înțelegere  solidă  a  factorilor  care  

influențează  siguranța  în  domeniul  „incendiului”  și  salvare  din  

situația  actuală.  Pre

Acolo  unde  este  posibil,  echipajele  operaționale  ar  trebui  să  

lucreze  împreună  în  echipe  și,  ori  de  câte  ori  este  posibil,  echipele  

ar  trebui  să  fie  formate  din  oameni  care  sunt  familiarizați  unul  cu  

celălalt  și  s-au  antrenat  împreună.

Într-un  mod  foarte  calculat,  pompierii:

Următoarele  declarații  îmbrățișează  filozofia  abordării  serviciului  

în  ceea  ce  privește  gestionarea  riscului  la  un  incident:

Procedurile  și  practicile  operaționale  sunt  concepute  pentru  a  

promova  sisteme  sigure  de  lucru.  Pentru  a  minimiza  riscul  de  

vătămare,  comandanții  de  incident/sector  trebuie  să  se  asigure  că  

sunt  utilizate  sisteme  de  lucru  sigure  recunoscute  în  măsura  în  

care  este  rezonabil  și  posibil.

planificarea  ar  trebui,  prin  urmare,  să  includă  o  analiză  detaliată  a  

riscurilor  și  sarcinilor  și  trebuie  să  se  ia  întotdeauna  în  considerare  

pentru  a  se  asigura  că  participarea  resurselor  critice  este  

mobilizată  cât  mai  curând  posibil.

Atunci  când  este  necesar,  trebuie  să  se  desfășoare  briefing-uri  de  

siguranță  și,  pe  măsură  ce  incidentul  se  dezvoltă,  sau  atunci  când  

riscurile  de  rănire  cresc,  acele  informări  trebuie  să  fie  mai  precise  

și  trebuie  luate  măsurile  de  precauție  corespunzătoare.

•  își  va  asuma  anumite  riscuri  pentru  a  salva  vieți  care  pot  fi  

salvate.  •  poate  să-și  asume  anumite  riscuri  pentru  a  salva  

proprietățile  care  pot  fi  salvate.  •  nu  își  va  asuma  deloc  

niciun  risc  pentru  a  încerca  să  salveze  vieți  sau  proprietăți  deja  

pierdute.

4.3  Evaluarea  riscurilor  în  serviciul  
de  pompieri
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Sănătatea  și  securitatea  la  locul  de  muncă  etc.  Legea  

din  1974  •  Secțiunea  2  cere  angajatorilor  să  asigure,  în  

măsura  în  care  este  rezonabil  posibil,  sănătatea,  

siguranța  și  bunăstarea  la  locul  de  muncă  a  acestora.

grija  rezonabilă  a  sănătății  și  securității  lor  și  a  
sănătății  și  siguranței  celorlalți  care  pot  fi  afectați  
de  acțiunile  sau  omisiunile  lor  la  locul  de  muncă  
și  să  coopereze  cu  angajatorul  în  măsura  în  care  
este  necesar  pentru  a-i  permite  angajatorului  să  
își  îndeplinească  obligațiile.

Pentru  a  decide  dacă  sănătatea  și  siguranța  angajaților  
sunt  asigurate,  în  măsura  în  care  este  posibil,  trebuie  să  
se  țină  seama  de  o  serie  de  factori.  Acestea  includ  luarea  
în  considerare  a  beneficiului,  în  ceea  ce  privește  salvarea  
vieții,  față  de  risc.  Deși  poate  fi  potrivit  să  angajați  
personal  echipat  și  instruit  corespunzător  într-un  mediu  
periculos  în  scopul  de  a  salva  vieți,  poate  fi  nepotrivit  
într-o  situație  similară  în  care  se  știe  că  nu  există  vieți  de  
salvat.

Serviciile  de  pompieri  și  salvare  ar  trebui  să  efectueze  
evaluări  adecvate  și  suficiente  ale  riscurilor  implicate  în  

răspunsul  la  incidente.  Următoarele  paragrafe  explică  
modul  în  care  această  cerință  este  implementată  în  FRS,  
cu  gama  sa  largă  de  incidente  imprevizibile  și  care  se  
schimbă  rapid.  Elementele  cheie  ale  procesului  de  
evaluare  a  riscurilor8  sunt:

•  Secțiunea  7  cere  angajaților  să  ia

Cerințele  legale  cheie  includ:

Comandantii  de  incidente  sunt  responsabili  pentru  
implementarea  sistemelor  de  lucru  sigure  la  incidente.

angajati.  De  asemenea,  cere  angajatorilor  să  aibă  
o  politică  generală  cu  privire  la  sănătatea  și  
siguranța  la  locul  de  muncă  a  angajaților  lor,  
precum  și  organizarea  și  aranjamentele  existente  
pentru  moment  pentru  realizarea  acestei  politici.  

•  Secțiunea  3  cere  angajatorilor  să  își  desfășoare  
angajamentul  astfel  încât  să  se  asigure,  în  măsura  
în  care  este  rezonabil  posibil,  că  persoanele  pe  
care  nu  le  angajează  și  care  pot  fi  afectate  nu  sunt  
expuse  riscurilor  pentru  sănătatea  și  siguranța  lor;

Regulamente  1999  
•  Regulamentul  3  cere  angajatorilor  să  facă  a

•  Regulamentul  10  impune  angajatorilor  să  furnizeze  
angajaților  informații  comprehensibile  și  relevante  
cu  privire  la  riscurile  pentru  sănătate  și  siguranță  
identificate  prin  evaluare  și  măsurile  preventive  
și  de  protecție;  •  Regulamentul  11  cere  

angajatorilor,  în  cazul  în  care  împart  un  loc  de  muncă  
(de  exemplu,  un  loc  de  incident),  să  coopereze  cu  
ceilalți  angajatori  și  să  ia  toate  măsurile  rezonabile  
pentru  a  coordona  măsurile  de  control.

4.3.1  Cerințe  statutare  Autoritățile  de  

pompieri  și  salvare,  în  calitate  de  angajatori,  au  obligații  
statutare  față  de  angajații  lor  și  față  de  alții  care  pot  fi  
afectați  de  modul  în  care  își  desfășoară  activitatea.  De  
asemenea,  angajații  au  responsabilități  statutare  pentru  
ei  înșiși  și  pentru  oricine  poate  fi  afectat  de  acțiunile  sau  
inacțiunile  lor.  În  practică,  standardele  înalte  de  
management  al  sănătății  și  securității  pot  fi  atinse  numai  
dacă  toți  cei  implicați  cooperează  pentru  a  furniza  
sisteme  de  lucru  eficiente  și  sigure.

•  identificarea  pericolelor;  •  decide  
cine  ar  putea  fi  vătămat  și  cum;  •  să  evalueze  
riscurile  și  să  decidă  măsurile  de  precauție;  •  
înregistrarea  constatărilor  și  implementarea  acestora;  
•  revizuiți  evaluarea  și  actualizați  dacă  este  necesar.

Managementul  Sănătății  și  Securității  în  Muncă

evaluare  adecvată  și  suficientă  a  riscurilor  pentru  

sănătatea  și  securitatea  angajaților  lor  la  care  sunt  
expuși  la  locul  de  muncă  și  a  riscurilor  pentru  
sănătatea  și  securitatea  persoanelor  pe  care  nu  le  
angajează,  care  rezultă  din  conduita  întreprinderii  
lor,  pentru  a  identifica  măsurile  care  sunt  necesare  
pentru  a-și  îndeplini  obligațiile  statutare;  •  
Regulamentul  5  cere  angajatorilor  să  pună  în  

aplicare  aranjamente  pentru  planificarea,  organizarea,  
controlul,  monitorizarea  și  revizuirea  efectivă  a  
măsurilor  de  control;

8  INDG163  (rev2)  Cinci  pași  pentru  evaluarea  riscurilor  –  gratuit  pe  site-ul  web  HSE
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4.3.3  Evaluarea  dinamică  a  riscului  Termenul  

Evaluare  dinamică  a  riscului  (DRA)  este  folosit  pentru  a  
descrie  evaluarea  continuă  a  riscului  care  este  efectuată  
într-un  mediu  în  schimbare  rapidă  la  incidente  (vezi  
modelul  DRA  în  Figura  4.1,  p.70).

4.3.2  Evaluarea  generică  a  riscurilor

Rezultatul  unei  evaluări  dinamice  a  riscului  este  
declararea  unui  mod  tactic  (vezi  secțiunea  4.5).

•  Domeniul  de  aplicare  al  
activității  •  Pericole  și  riscuri  
semnificative  •  Măsuri  cheie  de  
control  •  Referințe  tehnice  •  Lista  de  
considerații  •  Rezumat  (sub  formă  de  

tabel)

Evaluările  generice  ale  riscurilor  oferă  informații  despre

GRA  reprezintă  baza  pentru  Evaluările  Dinamice  a  
Riscurilor  (DRA),  Procedurile  Standard  de  Operare  
(SOPS)  FRS  și  schemele  de  instruire.  Aceștia  ajută,  de  
asemenea,  la  finalizarea  evaluărilor  analitice  ale  
riscurilor  (ARA)  la  incidente  (a  se  vedea  Anexa  1). Evaluarea  dinamică  a  riscurilor  ia  în  considerare  natura  

în  continuă  și  uneori  în  evoluție  rapidă  a  unui  incident  
și  este  un  proces  continuu.  Acest  lucru  este  și  mai  
complicat  pentru  comandantul  FRS,  deoarece  adesea  
trebuie  efectuate  salvări,  expunerile  protejate  și  
avioanele  de  oprire  plasate  înaintea  unei  completări.

Datorită  domeniului  și  naturii  operațiunilor  FRS,  există  
o  gamă  largă  de  activități  de  acoperit.  Acest  lucru  poate  
face  ca  evaluarea  riscurilor  să  fie  o  activitate  
consumatoare  de  timp.  Pentru  a  minimiza  acest  lucru  și  
pentru  a  evita  dublarea  și  abordarea  inconsecventă,  au  
fost  realizate  Evaluări  Generice  de  Risc  (GRA)  pentru  a  
ajuta  FRS  cu  cerințele  lor  de  reglementare.  Ghidul  
serviciului  de  pompieri,  volumul  3  –  „Un  ghid  pentru  
evaluarea  riscurilor  operaționale”  conține  o  gamă  largă  
de  evaluări  ale  riscurilor  de  care  toți  comandanții  ar  

trebui  să  le  cunoască  atunci  când  formulează  planuri  operaționale.
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pot  apărea,  de  exemplu,  efectele  incendiului  asupra  
stabilității  clădirii.  •  Pericolele  existente  pot  prezenta  

riscuri  diferite.  •  Personalul  poate  deveni  obosit.

Dacă  se  dezvoltă  un  incident  în  măsura  în  care  sectoarele  

sunt  desemnate,  comandanții  de  sector  vor  fi  responsabili  
pentru  sănătatea  și  siguranța  întregului  personal  din  sectorul  
lor.  Comandanții  de  sector  pot  simți  că  pot  supraveghea  
siguranța  în  propriile  sectoare.
Alternativ,  comandantul  de  sector  poate  considera  necesar  
să  numească  un  ofițer  de  siguranță  (a  se  vedea  secțiunea  
4.12).  Acest  ofițer  va  fi  responsabil  în  fața  Comandantului  de  
Sector.

Prin  urmare,  comandanții  de  incident  și  de  sector  trebuie  să  

gestioneze  siguranța  prin  monitorizarea  constantă  a  situației  
și  revizuirea  eficacității  măsurilor  de  control  existente.

a  fost  obținută  aprecierea  tuturor  faptelor  materiale.
Cu  toate  acestea,  este  esențial  să  se  efectueze  o  evaluare  

eficientă  a  riscurilor  la  toate  incidentele  operaționale.

•  Tacticile  de  stingere  a  incendiilor  se  pot  schimba  
de  la  defensivă  la  ofensivă  sau  invers.

•  Etapa  inițială  •  Etapa  de  
dezvoltare  •  Etapa  de  închidere

•  Noile  pericole  și  riscurile  asociate  acestora

Există  6  pași  în  evaluarea  inițială  a  riscului:

Un  nou  mod  tactic  defensiv  ar  trebui  să  fie  declarat  acum  

(vezi  secțiunea  4.5.4  Modul  defensiv).

Pe  măsură  ce  incidentul  se  dezvoltă,  circumstanțele  în  
schimbare  pot  face  ca  cursul  inițial  de  acțiune  să  fie  inadecvat,  
de  exemplu:

1.  Evaluați  situația  2.  Introduceți  
și  declarați  Modul  tactic  3.  Selectați  sistemele  de  

lucru  sigure  4.  Evaluați  sistemele  de  lucru  alese  5.  
Introduceți  măsuri  suplimentare  de  control  6.  
Reevaluați  sistemele  de  lucru  și  măsurile  de  control  

suplimentare

În  timpul  etapei  de  dezvoltare  a  incidentului,  DRA  va  sta  la  
baza  evaluării  analitice  a  riscurilor  (a  se  vedea  secțiunea  4.10).

Într-un  mediu  cu  risc  ridicat,  timp  redus,  comandantul  
incidentului  trebuie  să  implementeze  niveluri  mai  mari  de  
control  și  să  aplice  măsuri  de  control  adecvate,  pentru  a  
reduce  riscul  la  un  nivel  acceptabil.  Numai  atunci  echipajele  
pot  fi  angajate  în  zona  periculoasă.

Deși  managementul  dinamic  al  riscului  este  continuu  pe  tot  
parcursul  incidentului,  concentrarea  activității  operaționale  se  
va  schimba  pe  măsură  ce  incidentul  evoluează.  Este  util  să  
luați  în  considerare  procesul  în  timpul  celor  trei  etape  separate  
ale  unui  incident

Pasul  1  Evaluați  situația  Comandantul  
incidentului  va  trebui  să  evalueze  situația  cât  mai  curând  

posibil.  Aceasta  va  începe  imediat  după  primirea  apelului,  cu  
referire  la  informațiile  furnizate  în  timpul  aranjamentelor  de  
planificare  prealabilă.  Acestea  iau  mai  multe  forme  și  includ  
informații  7(2)(d),  SOP-uri,  planuri  de  incendiu,  GRA  etc.  La  
sosire,  comandantul  incidentului  va  trebui  să  identifice  
pericolele,  să  evalueze  riscurile  pentru  echipaje,  public,  mediu  

și  să  analizeze  cerințele  de  resurse  pentru  decide  asupra  
modului  de  acțiune  cel  mai  potrivit.

(NB:  deși  ofițerul  de  siguranță  trebuie  să  se  prezinte  
comandantului  incidentului  sau  comandantului  de  sector,  

organizarea  ofițerilor  de  siguranță  va  fi  gestionată  de  Sectorul  
de  siguranță,  dacă  a  fost  stabilit  unul.)

Un  DRA  trebuie  revizuit  continuu  și  actualizat  după  cum  este  
necesar  și,  drept  urmare,  este  important  să  se  declare  un  
„Mod  tactic”.  Modul  trebuie  comunicat  tuturor  de  pe  terenul  

incidentului  și  transmis  prin  radioul  principal  al  schemei,  unde  
va  fi  înregistrat  și  marcat  cu  ora.  De  exemplu,  în  timpul  

operațiunilor  ofensive,  se  primesc  noi  informații  cu  privire  la  

răspândirea  incendiului  la  o  clădire  anexă  neafectată  anterior,  
care  conține  cilindri.

4.4  Gestionarea  riscului
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personal  cu  experienta,  aparate  si  echipamente,  
consiliere  de  specialitate.

Dacă  NU,  atunci  reveniți  la  pasul  3.

Chiar  și  atunci  când  există  un  sistem  de  lucru  sigur,  CI  trebuie  
să  țină  cont  de  schimbarea  priorităților,  deoarece  acest  lucru  
poate  modifica  percepția  riscului.  În  cazul  în  care  există  
riscuri,  trebuie  făcută  o  evaluare  a  beneficiilor  obținute  prin  
îndeplinirea  sarcinilor  ținând  cont  de  posibilele  consecințe.  
Prin  urmare:

Pasul  3  Selectați  sisteme  de  lucru  sigure.  
Comandantul  incidentului  va  trebui  apoi  să  revizuiască  

opțiunile  disponibile  în  ceea  ce  privește  procedurile  standard.  
Comandanții  incidentului  vor  trebui  să  ia  în  considerare  
posibilele  sisteme  de  lucru  și  să  aleagă  pe  cel  mai  potrivit  
pentru  situație.

Pasul  5  Introduceți  măsuri  suplimentare  de  control

Pasul  4  Evaluarea  sistemelor  de  lucru  alese  Odată  ce  
un  curs  de  acțiune,  fie  el  ofensiv  sau  defensiv,  a  fost  
identificat,  comandanții  incidentului  trebuie  să  emită  o  

judecată  dacă  riscurile  implicate  sunt  sau  nu  proporționale  
cu  potențialele  beneficii  ale  rezultatului.  Dacă  DA,  continuați  
cu  sarcinile  după  ce  vă  asigurați  că:

Pentru  a  identifica  pericolele,  comandantul  incidentului  va  
trebui  inițial  să  ia  în  considerare:

înțeles.

Pasul  6  Reevaluarea  sistemelor  de  lucru  și  a  
măsurilor  de  control  suplimentare.  

Modelul  DRA  solicită  IC  să  revizuiască  planul  pe  baza  
modificărilor  la  informațiile  existente  și  a  riscurilor  prezentate  
echipajelor.  Odată  ce  modul  tactic  a  fost  declarat,  începe  
procesul  de  revizuire.

•  Responsabilitățile  au  fost  alocate  clar.  •  Măsurile  și  
procedurile  de  siguranță  sunt  înțelese.

Revenind  continuu  la  pasul  1  „evaluați  situația”,  ciclul  
continuă.

•  Dacă  riscurile  depășesc  beneficiile  NU

Pasul  2  Introducerea  și  declararea  modului  tactic  
Declarația  unui  mod  tactic,  care  este  simpla  expresie  a  

faptului  că  este  oportun  să  se  lucreze  într-o  zonă  periculoasă  
sau  nu,  este  un  dispozitiv  care  permite  comandanților  
incidentelor  dinamice  de  urgență  să  demonstreze  
conformitatea  cu  principiile  evaluării  riscurilor  și  să  se  vadă  
că  a  făcut  acest  lucru.  Detaliile  procesului  pot  fi  găsite  în  
secțiunea  4.5.  Cu  toate  acestea,  în  termeni  simpli,  după  o  
evaluare  rapidă  a  situației,  comandantul  incidentului  fie  va  fi  
confortabil  să  anunțe  „modul  ofensiv”,  care  este  cel  mai  
obișnuit  mod  de  operare,  fie,  în  caz  contrar,  va  trebui  să  
anunțe  „modul  defensiv”  până  când  vor  avea  suficiente  
informații  suplimentare.  au  fost  adunate,  s-au  luat  măsuri  de  

control  etc.  pentru  a  permite  declararea  „ofensivă”.

proprietarul  sau  persoana  responsabilă  la  fața  
locului.  •  Natura  sarcinilor  de  îndeplinit.  •  Pericolele  

semnificative  prezentate  de  incident.  •  Riscurile  
prezentate  pentru:  –  pompierii,  –  alt  personal  al  

serviciului  de  urgență,  –  publicului  și  –  mediului  –  
resursele  disponibile  de  ex.

continuați  cu  sarcinile,  dar  luați  în  considerare  
alternative  viabile.

•  Obiectivele,  atât  individuale  cât  și  de  echipă  sunt

TL/ALP,  USAR  •  

Ofițeri  de  siguranță

Comandantii  de  incident  vor  trebui  sa  elimine  sau  sa  reduca  

orice  riscuri  ramase  la  un  nivel  acceptabil,  daca  este  posibil,  
prin  introducerea  unor  masuri  de  control  suplimentare,  cum  
ar  fi  utilizarea:

•  Informații  de  informații  operaționale

•  Echipament  de  protecție  personală,  de  exemplu  
ochelari  de  protecție,  hamuri  de  siguranță  •  

Aparate  de  respirație  •  Personal  sau  echipament  
specializat,  de  exemplu  HP,

Punctul  de  plecare  de  luat  în  considerare  trebuie  să  fie  
procedurile  care  au  fost  convenite  în  pre-planificare  și  
instruire,  iar  personalul  disponibil  la  incident  are  suficientă  
competență  pentru  a  îndeplini  sarcinile  în  siguranță.

•  Dacă  beneficiile  depășesc  riscurile,  continuați  cu  
sarcinile.

disponibile  de  pe  carduri  de  risc,  planuri  de  
siguranță  la  incendiu,  POS,  GRA  și  echipaje  etc.  •  

Informații  despre  incident  disponibile  de  la
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4.5.1  Generalități

4.5.3  Modul  ofensiv

4.5.2  Implicit  la  Defensiv

Comanda  de  incident

La  un  incident  critic  în  care  este  necesară  o  acțiune  imediată,  

comandantul  incidentului  va  evalua,  pe  baza  informațiilor  

disponibile,  dacă  este  sigur  să  continuați  operațiunile  ofensive.  

Dacă  comandantul  incidentului  stabilește  că  măsurile  de  

control  disponibile  sunt  insuficiente  pentru  a  gestiona  eficient  
sănătatea  și  siguranța,  trebuie  adoptată  o  abordare  defensivă  

până  când  poate  fi  implementată  o  abordare  alternativă  mai  

sigură  pentru  gestionarea  incidentului.

Dacă  comandantul  incidentului  nu  este  sigur  dacă  este  sigur  

să  anunțe  „Ofensivă”  sau  să  confirme  operațiunile  ofensive,  

atunci  „Modul  defensiv”  trebuie  anunțat.  De  îndată  ce  
comandantul  incidentului  este  capabil,  ar  trebui  efectuată  o  

revizuire  a  DRA.  Această  abordare  este  denumită  „Default  to  

Defensive”.

Acest  mod  se  poate  aplica  unui  sector  și/sau  întregului  incident.

Acolo  unde  sunt  implementate  sisteme  de  lucru  sigure  și  sunt  

implementate  măsuri  de  control  adecvate,  modul  de  operare  

este  probabil  „ofensiv”.  Totuși,  acolo  unde  riscul  pentru  
echipaje  este  excesiv,  va  fi  declarat  modul  „Defensiv”.  În  cazul  

în  care  un  incident  este  sectorizat  și  modul  de  operare  variază  

între  sectoare,  adică  ambele  moduri  Ofensiv  și  Defensiv  sunt  
în  funcțiune  în  același  timp  la  un  incident,  incidentul  este  

considerat  a  fi  în  „Modul  de  tranziție”.

Modul  tactic  este  termenul  folosit  pentru  a  descrie  rezultatul  

deciziei  strategice  care  a  fost  luată  de  CI  care,  la  rândul  său,  

oferă  cadrul  operațional  în  care  vor  fi  desfășurate  toate  

operațiunile  tactice.  Este  adesea  singura  decizie  strategică  

luată  la  un  incident.  Un  mod  tactic  este  necesar  pentru  toate  

incidentele  și  trebuie  menținut  la  curent  în  orice  moment.

Acesta  este  locul  în  care  operațiunea  este  abordată  din  zona  

periculoasă  percepută.  Comandantul  incidentului  va  fi  stabilit  

că  beneficiile  potențiale  depășesc  riscurile  identificate,  astfel  

încât  comandantul  incidentului  va  trimite  echipajele  într-o  

zonă  relativ  periculoasă,  sprijinită  de  echipamente,  proceduri  

și  instruire  adecvate.

La  sosirea  la  un  incident,  comandantul  incidentului  trebuie  să  

stabilească  care  și  unde  sunt  pericolele  cele  mai  semnificative  

pentru  echipaje.  Comandantul  incidentului  trebuie  să  fie  
conștient  de  faptul  că  zona  periculoasă  se  poate  extinde  

dincolo  de  limitele  clădirii.  Zona  periculoasă  este  definită  ca  

„o  zonă  în  care  au  fost  identificate  pericole  semnificative”.

Cheia  pentru  utilizarea  eficientă  a  procedurii  în  modul  tactic  

este  viteza  de  aplicare.  Procesul  se  bazează  pe  psihologia  

luării  deciziilor  naturaliste  și  în  special  pe  „luarea  deciziilor  

bazată  pe  recunoaștere”.  Capacitatea  comandantului  

incidentului  de  a  accepta  expunerea  la  risc  va  depinde  de  

recunoașterea  impactului  negativ  al  unui  eveniment,  de  

exemplu,  decizia  față  de  risc,  acesta  fiind  denumit  „apetit  

pentru  risc”.  Mai  multe  detalii  despre  aceste  teorii  pot  fi  găsite  

în  Anexa  3,  dar  în  aplicare  principiile  sunt  aceleași.

Pot  fi  necesare  niveluri  mai  mari  de  control  și  măsuri  

suplimentare  de  control.

Modul  ofensiv  este  modul  normal  de  operare  utilizat,  de  

exemplu,  la  incendii  de  locuințe,  coliziuni  rutiere  și  spații  

industriale  pentru  a  stinge  incendiul,  a  efectua  salvari  sau  a  

închide  instalația  etc.

Comandantul  incidentului  trebuie  să  decidă  dacă  nivelul  de  

risc  pentru  echipaje  este  justificabil  în  această  zonă”.

În  orice  sector  sau  incident  care  nu  a  fost  sectorizat,  există  

două  moduri  posibile  de  operare;  acestea  sunt  „Ofensive”  și  

„Defensive”.

De  exemplu,  un  incendiu  într-o  proprietate  abandonată  poate  

fi  luptat  din  exterior  folosind  un  jet  printr-o  fereastră.  Aceasta  

poate  fi  o  tactică  defensivă;  cu  toate  acestea,  operațiunile  sunt  

efectuate  în  zona  periculoasă  (datorită  pericolului  semnificativ  

al  țiglelor  de  acoperiș  neasigurate

Modurile  tactice  care  pot  fi  declarate  la  un  incident  sunt:

4.5  Modul  tactic
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și  Tacticile  defensive  se  desfășoară  la  un  incident  în  același  timp,  
dar  în  sectoare  diferite.

Aici  se  desfășoară  operațiunea  cu  o  poziție  defensivă.  În  modul  

defensiv,  riscurile  identificate  depășesc  beneficiile  potențiale,  așa  

că  indiferent  de  câte  măsuri  suplimentare  de  control  sunt  puse  

în  aplicare,  riscurile  sunt  prea  mari.

•  Utilizarea  jeturi  din  afara  unei  zone  periculoase.  •  

Așteptând  sfatul  experților,  înainte  de  angajarea  echipajelor.  

•  A teptând  echipament  specializat.

De  exemplu,  echipajele  pot  lucra  în  „modul  defensiv”  și  pot  folosi  

un  turn  de  apă  pentru  a  stinge  un  incendiu  într-un  depozit,  însă  

echipajele  dintr-un  sector  diferit

În  aceste  circumstanțe,  comandantul  incidentului  ar  anunța  

modul  defensiv.  De  exemplu,  combateți  incendiul  cu  jeturi  de  

monitorizare  la  sol  și  jeturi  aeriene  și  protejați  riscurile  de  

expunere  și  proprietățile  adiacente  fără  a  angaja  echipajele  în  

zona  periculoasă.

EIP,  informarea  echipajului  și  ofițeri  de  siguranță.

fiind  identificate).  Modul  ofensiv  ar  fi  declarat  și  măsuri  de  control  

adecvate  și  suficiente  puse  în  aplicare  pentru  a  face  față  riscului  

de  cădere  a  țiglei  de  acoperiș,  de  exemplu

4.5.4  Modul  defensiv  Acest  mod  

se  poate  aplica  unui  sector  și/sau  întregului  incident.

Modul  „de  tranziție”  nu  este  în  sine  strict  un  mod  de  operare  

tactic,  ci  este  o  descriere  codificată  a  stării  incidentului,  ceea  ce  

înseamnă  că  operațiunile  ofensive  și  defensive  sunt  utilizate  în  

unul  sau  mai  multe  sectoare.  Este  destinat  să  avertizeze  personalul  

că  acțiunile  lor  pot  afecta  siguranța  echipelor  care  lucrează  într-

un  mod  tactic  diferit  în  alte  sectoare.  Pentru

•  Ciocnire  în  trafic  rutier  în  care  o  autocisternă  pentru  produse  

chimice  a  scurs  o  substanță  periculoasă,  nu  au  fost  

raportate  persoane.  Echipajele  stau  lângă  așteaptă  

prezența  unui  consilier  de  specialitate  și  a  unui  al  doilea  

tanc  pentru  decantare.

•  Retragerea  unui  echipaj  dintr-o  zonă  periculoasă  deoarece  
riscul  a  crescut.

Nu  se  aplică  niciodată  unui  sector  individual  sau  scenei  de  

operare,  ci  întotdeauna  întregului  incident.

•  Angajarea  echipajelor  într-o  prăbușire  structurală  (zonă  

periculoasă)  pentru  a  efectua  salvari  este  o  acțiune  
ofensivă.

Exemple  de  defensivă:

•  Angajarea  echipajelor  într-o  zonă  periculoasă  la  un  RTC  

pentru  a  efectua  o  salvare  este  o  acțiune  ofensivă.  •  
Angajarea  unui  echipaj  să  combată  un  incendiu  într-un  

câmp  este  o  acțiune  ofensivă.

Alte  exemple:

Tranzitorie  este  declarată  atunci  când  ambele  sunt  Ofensive

•  Angajarea  echipajelor  BA  într-o  atmosferă  plină  de  fum  sau  

toxică  (zonă  periculoasă)  pentru  a  salva  persoane  sau  

pentru  a  întreprinde  acțiuni  de  stingere  a  incendiilor  este  
o  acțiune  ofensivă.

4.5.5  Modul  de  tranziție
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Acesta  ar  trebui  apoi  actualizat  prin  informarea  controlului  
FRS  cu  privire  la  modul  în  care  se  află  incidentul  la  intervale  
frecvente  sau  pe  măsură  ce  riscul  pentru  echipaje  se  schimbă  
(a  se  vedea  secțiunea  4.10  –  Evaluarea  analitică  a  riscurilor).

Un  mod  tactic  ar  trebui  să  fie  decis  și  anunțat  la  toate  
incidentele.  Pe  măsură  ce  incidentul  crește  și  gradul  de  
control  al  comandantului  incidentului  crește,  este  esențial  ca  
tot  personalul  să  fie  conștient  de  tacticile  de  pe  terenul  
incidentului  și  de  modul  tactic  predominant.

este  posibil  să  fi  fost  angajat  în  clădire  pentru  a  îndeplini  o  
anumită  sarcină.  Prin  comunicarea  întregului  personal  pe  tot  
parcursul  incidentului  că  incidentul  este  tranzitoriu,  aceasta  
va  determina  comandantul  de  sector  responsabil  pentru  
turnul  de  apă  să  ia  în  considerare  dacă  această  acțiune  poate  
compromite  siguranța  celor  din  interiorul  clădirii.

Când  incidentul  a  fost  sectorizat,  comandantul  incidentului  
va  rămâne  responsabil  pentru  modul  tactic  în  orice  moment,  
iar  comandanții  de  sector  sunt  obligați  să  solicite  aprobare  

pentru  orice  schimbare  a  modului  tactic  în  sectorul  lor.  De  
exemplu,  dacă  un  comandant  de  sector  dorește  să  trimită  
personal  în  zona  periculoasă,  trecând  de  la  un  mod  defensiv  
la  unul  ofensiv,  atunci  trebuie  să  se  solicite  permisiunea  CI.  
Acest  proces  este  esențial  pentru  conștientizarea  generală  a  
situației  de  către  IC  a  incidentului.

Informarea  controlului  FRS  asigură  înregistrarea  și  marcarea  
temporală  a  deciziei.  Atunci  când  se  efectuează  o  Evaluare  
Analitică  a  Riscului,  rezultatul  este  înregistrat  pe  formularele  

corespunzătoare.

Primul  și  următoarele  mesaje  informative  către  controlul  FRS  
ar  trebui  să  includă  o  confirmare  a  modului  tactic  pentru  

informațiile  aparatelor  și  ofițerilor  care  se  apropie.  Pentru  o  
mai  bună  claritate  la  radio,  unele  FRS  au  considerat  util  să  
folosească  alfabetul  fonetic  pentru  a  prefix  sau  sufix  defensiv  
cu  „Delta”,  ofensiv  cu  „Oscar”  sau  tranzițional  cu  „Tango”.

Comandanții  de  sector  trebuie  să  fie  implicați  în  orice  
intervenție  a  CI  pentru  a  modifica  modul  tactic.

Cu  toate  acestea,  într-o  situație  de  urgență,  comandantul  de  
sector  va  trebui  să  răspundă  rapid  la  condițiile  în  schimbare,  
de  exemplu  semne  de  colaps,  descoperirea  de  cilindri  etc.  și  
să  treacă  de  la  modul  ofensiv  la  modul  defensiv.  În  astfel  de  
circumstanțe,  Comandantul  de  Sector  va  efectua  un  DRA,  va  

iniția  acțiunile  relevante,  va  îndepărta  personalul  din  zona  
periculoasă  și  apoi  va  informa  CI.  Numai  în  circumstanțe  
excepționale,  cum  ar  fi  persoanele  raportate,  echipajele  
aflate  în  primejdie  etc.,  un  comandant  de  sector  poate  trece  
de  la  modul  defensiv  la  modul  ofensiv  și,  ulterior,  poate  
sfătui  CI.  CI  va  modifica  modul  tactic  în  mod  corespunzător  
în  sectorul  respectiv.

Schimbarea  poate  fi  implementată  eficient,  iar  personalul  
poate  fi  conștient  de  modul  curent  utilizat.  Cu  toate  acestea,  
propunerea  de  schimbare  a  modului  va  fi  inițiată  în  mod  
normal  de  către  Comandantul  de  Sector.

Un  mesaj  informativ  tipic  ar  putea  fi  „Mesaj  informativ  de  la  
SM  Black  la  Green  Street,  Anytown:  sediul  fabricii,  folosit  
pentru  fabricarea  textilelor,  trei  etaje,  20m  x  20m.  Toate  
etajele  bine  luminate,  trei  monitoare  de  la  sol  în  funcțiune,  
„SUNTEM  ÎN  MOD  DEFENSIV  „DELTA””.

4.6  Anunțul  și  înregistrarea  
modului  tactic

4.7  Utilizarea  modului  tactic  atunci  
când  sectoarele  sunt  în  uz
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Comandantul  incidentului  este  în  orice  moment  responsabil  

pentru  aprobarea  și  declararea  modului  tactic.  Ar  trebui  
făcută  o  evaluare  a  incidentului  și  implementat  un  plan  

adecvat.  Modul  tactic  predominant  ar  trebui  să  reflecte  planul  
comandanților  de  incident  și  riscurile  asociate  incidentului.

Comandantul  incidentului  ar  trebui  să  revizuiască  și

În  cazul  în  care  a  fost  numit  un  comandant  operațional,  acesta  

va  fi  responsabil  de  aprobarea  modificărilor  modului  tactic  

pentru  sectoarele  aflate  sub  controlul  lor  și  de  a  se  asigura  că  

IC  este  la  curent  cu  modurile  predominante  în  orice  moment.

Orice  mesaj  trimis  trebuie  să  includă  modul  tactic  curent  care  

este  în  funcțiune  la  incident.

confirmați  modul  tactic  pe  inițial  și

toate  informările  ulterioare  către  comandanții  de  echipaj  și  de  

sector.  Dacă  este  cazul,  ar  trebui  desemnați  un  ofițer(i)  de  

siguranță.

Acest  lucru  ar  trebui  repetat  la  intervale  regulate  sau  pe  măsură  

ce  riscul  pentru  echipaje  se  schimbă,  până  la  finalizarea  tuturor  
operațiunilor  FRS.

Comandanții  de  sector  ar  trebui  să  monitorizeze  continuu  

condițiile  și  prioritățile  operaționale  din  sector  și  să  se  asigure  

că  modul  tactic  predominant

Toți  cei  aflați  la  locul  incidentului  au  responsabilitatea  pentru  

siguranța  lor  și  a  celorlalți.  Deși  responsabilitățile  specifice  

sunt  prezentate  mai  jos,  dacă  cineva  vede  în  curs  de  dezvoltare  

ceva  care  poate  compromite  siguranța  altora,  are  datoria  clară  

de  a  interveni  pentru  a  preveni  vătămările.  Această  datorie  

este  absolută.

Comanda  de  incident

4.8.2  Comandanti  de  sector

4.8.1  Comandantul  incidentului
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Este  esențial  să  actualizați  modul  tactic  pentru  echipajele  care  

lucrează  în  sector  la  un  interval  adecvat  de  frecvent.

Exemplul  2  

Incidentul  este  un  RTC  cu  2  pompe  cu  persoane  prinse.

Două  echipe  BA  au  fost  angajate  de  la  ușa  din  spate,  sus  pe  scări,  

pentru  a  căuta  primul  etaj.  Incidentul  nu  este  sectorizat.

rămâne  valabilă.  Comandantul  de  sector  trebuie  să  ia  legătura  

cu  comandantul  incidentului  pentru  a  se  asigura  că  modul  tactic  

actual  este  adecvat.

Deși  o  zonă  periculoasă  a  fost  identificată  de  către  IC,  a  fost  luată  

o  decizie  ca  echipajele  să  opereze  în  acea  zonă  periculoasă,  astfel  

încât  incidentul  este  în  modul  ofensiv.

Exemplul  3  Un  

incendiu  de  iarbă  cu  2  pompe  are  loc  pe  un  terasament  de  cale  

ferată.  Toate  operațiunile  de  stingere  a  incendiilor  se  desfășoară  
la  o  distanță  sigură  fie  de  calea  ferată,  fie  de  echipamentele  

aeriene  asociate.  Echipajele  așteaptă  o  confirmare  că  statutul  de  

precauție  a  fost  transmis  operatorului  feroviar.  Niciun  personal  

nu  a  fost  angajat  la  terasament  și  nu  sunt  în  curs  de  desfășurare  

alte  operațiuni.  Incidentul  nu  este  sectorizat.

Dacă  este  cazul,  comandanții  de  sector  ar  trebui  să  ia  în  

considerare  numirea  ofițerilor  de  siguranță,  fie  pentru  anumite  

zone  de  interes  (de  exemplu,  stabilitatea  structurii,  teren  

periculos  etc.),  fie  pentru  sprijin  general.  Acești  ofițeri  de  

siguranță  ar  trebui  să  raporteze  direct  comandantului  de  sector,  

dar  trebuie  să  ia  legătura  cu  alți  ofițeri  de  siguranță  la  fiecare  

ocazie.

Deoarece  vehiculul  la  care  se  lucrează  și  mediul  înconjurător  al  

carosabilului  etc  constituie  o  zonă  periculoasă  în  opinia  IC  și  s-a  

luat  decizia  ca  echipajele  să  opereze  în  acea  zonă  periculoasă,  
incidentul  este  în  modul  ofensiv.

Exemplul  1  

Incidentul  este  un  incendiu  cu  3  pompe.  Parterul  este  bine  

luminat  și  există  persoane  raportate,  despre  care  se  crede  că  se  

află  într-un  dormitor  de  la  primul  etaj.  Un  jet  mare  a  fost  pus  să  

lucreze  printr-o  fereastră  din  față  pentru  a  doborî  focul  de  la  

parter.

IC  a  identificat  principala  zonă  de  pericol  ca  fiind  calea  ferată,  

orice  echipament  de  linie  aeriană  și  a  stabilit  că  echipajele  nu  ar  

trebui  să  se  aventureze  nicăieri  în  apropierea  acestui  pericol,  

prin  urmare  IC  declară  că  incidentul  este  în  modul  defensiv.

Echipajele  lucrează  la  vehicule  pentru  a  efectua  salvari.  Incidentul  
nu  este  sectorizat.

Comandanții  de  sector  trebuie  să  reacționeze  imediat  la  

schimbările  nefavorabile,  retrăgând  personalul  din  zonele  de  risc  

fără  întârziere,  dacă  este  necesar  și  să  informeze  comandantul  

incidentului  cu  privire  la  schimbarea  condițiilor  cât  mai  curând  

posibil  după  aceea.

Ulterior,  prudența  a  fost  confirmată  și  sunt  respectate  sisteme  

de  lucru  sigure.  Echipajele  lucrează  acum  la  terasament,  dar  

pericolul  este  mult  redus  de  măsurile  de  control  care  au  fost  

luate,  așa  că  IC  declară  acum  că  incidentul  este  în  Modul  Ofensiv.

Ulterior,  focul  de  la  parter  a  fost  doborât.  Echipa  BA  cu  un  tambur  

de  furtun  intră  la  parter  pentru  a  continua  stingerea  incendiilor.  

Incidentul  este  încă  în  modul  Ofensiv.

Toți  comandanții  de  echipaj  ar  trebui  să  monitorizeze  continuu  
condițiile  din  zona  de  risc  și  să  atragă  atenția  comandantului  de  

sector  asupra  evoluțiilor  semnificative,  să  reacționeze  imediat  la  

schimbările  adverse  și  să  retragă  membrii  echipajului  din  zona  
de  risc  fără  întârziere,  acolo  unde  este  necesar.

Notă:  pompierii  ar  trebui,  de  asemenea,  să  monitorizeze  continuu  

condițiile  din  zona  de  risc,  ca  parte  a  conceptului  de  persoană  în  

siguranță.
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Deoarece  echipajele  operează  acum,  cu  protecție  adecvată  
și  folosind  sisteme  de  lucru  sigure,  în  zona  de  pericol,  
incidentul  este  în  Modul  Ofensiv.

Echipajele  lucrează  în  interiorul  mall-ului  cu  jeturi  în  fața  
unității  de  vânzare  cu  amănuntul.  Echipajele  lucrează  în  

spatele  unității  cu  avioane  prin  zona  de  încărcare.  Niciun  
echipaj  nu  a  intrat  în  unitatea  de  vânzare  cu  amănuntul.

Exemplul  4  
Un  RTC  cu  2  pompe  cu  o  cisternă  chimică  implicată.

Exemplul  5  

Incidentul  implică  un  incendiu  într-o  unitate  comercială  cu  5  pompe  

într-un  centru  comercial  acoperit.  Unitatea  de  vânzare  cu  amănuntul  

este  puternic  implicată  în  incendiu,  toate  persoanele  sunt  contabilizate.

Cisterna  scurge  o  substanță  neidentificată.

Prin  urmare,  deși  echipajele  se  află  în  interiorul  mall-ului,  
IC  a  stabilit  că  zona  de  pericol  este  unitatea  afectată.  

Deoarece  echipajele  operează  în  afara  zonei  principale  de  
pericol,  IC  a  declarat  că  incidentul  este  în  modul  defensiv.

Operațiunile  din  mall  se  desfășoară  în  aer  curat,  iar  
echipajele  sunt  ușor  accesibile  de  ieșirile  finale.

Exemplul  6  
Un  incendiu  este  tratat  într-o  gamă  de  spații  cu  mai  multe  
locuri,  cu  un  singur  etaj.  Echipajele  din  sectorul  1  luptă  cu  
un  incendiu  puternic  într-o  unitate  de  depozitare  cu  două  
avioane  mari  și  un  monitor  aerian.  Sunt  în  afara  zonei  de  
risc  identificate  de  Comandantul  de  Sector,  prin  urmare  
sunt  în  mod  defensiv.  Echipajele  din  sectorul  2  și  4  (sectorul  
3  nu  este  utilizat)  efectuează  operațiuni  de  control  al  
daunelor  în  unitățile  de  vânzare  cu  amănuntul  adiacente  
care  utilizează  BA.  Aceștia  se  află  într-o  zonă  de  risc  
identificată,  deși  un  risc  scăzut  și,  prin  urmare,  sunt  în  mod  ofensiv.

Partea  din  spate  a  unității  este  în  afara  mall-ului.  Fumul  

iese  din  acoperișul  unității  și  dintr-un  compartiment  de  
încărcare  deschis.

După  ce  a  efectuat  DRA  și  a  stabilit  un  Mod  Tactic,  
Comandantul  Incidentului  va  fi  conștient  de  pericolele  
imediate,  persoanele  expuse  riscului  și  măsurile  de  control  
necesare  pentru  protejarea  acelor  persoane.  Această  
evaluare  inițială  formează  acum  baza  unei  evaluări  mai  
detaliate  a  riscurilor,  care  în  FRS  este  denumită  „Evaluare  
analitică  a  riscurilor”.

Ulterior,  când  au  fost  primite  informații  complete  despre  
pericol  și  au  fost  luate  în  considerare  sfaturi  de  la  agenția  

de  mediu  cu  privire  la  potențialul  daune  aduse  mediului,  
IC  angajează  un  echipaj  în  costume  de  protecție  chimică  
pentru  a  preveni  intrarea  substanței  într-un  canal  de  
scurgere.  Deocamdată  nu  sunt  efectuate  operațiuni  la  
locul  accidentului.

Ca  un  ghid  general  în  aceste  circumstanțe,  dacă  condițiile  
dintr-o  clădire  mare  permit  unui  Comandant  de  Sector  sau  
de  Incident  și  personalului  asociat  să  lucreze  în  cadrul  

clădirii,  atunci  evaluările  riscurilor  ar  trebui  făcute  pe  baza  
unor  zone  sau  compartimente  specifice  din  clădire,  mai  
degrabă  decât  pe  baza  întreaga  clădire.  Comandanții  și  
personalul  de  sprijin  ar  trebui  să  lucreze  întotdeauna  dintr-
o  zonă  de  relativă  siguranță,  astfel  încât  numai  echipajele  
angajate  dincolo  de  acea  zonă  într-un  mediu  mai  periculos  
ar  putea  fi  considerate  ca  fiind  comise  în  mod  ofensiv.

(ARA).

Fumul  iese  din  partea  din  față  a  unității  în  centrul  comercial,  
dar  este  ținut  și  evacuat  dintr-un  spațiu  mare  pe  acoperișul  
unui  atrium.  Nivelul  fumului  este  la  câțiva  metri  deasupra  
podelei  mall-ului  și  este  stabil.

Nu  sunt  raportate  persoane  blocate.  Drumul  este  închis,  
iar  echipajele  stau  în  sus  și  în  sus,  așteaptă  prezența  unui  
consilier  de  specialitate  și  a  celui  de-al  doilea  tanc  pentru  
decantare.

Deoarece  incidentul  a  fost  sectorizat  și  modurile  „ofensive”  

și  „defensive”  sunt  utilizate,  incidentul  general  este  declarat  
ca  fiind  „tranzitoriu”.

CI  a  identificat  o  zonă  de  pericol  și  a  decis  că,  deoarece  nici  

persoanele  și  nici  mediul  nu  sunt  în  pericol,  echipajele  nu  
vor  fi  angajate  până  când  nu  se  stabilește  natura  substanței  

chimice  și  se  obțin  sfaturi  de  specialitate  cu  privire  la  
tactici.  Prin  urmare,  CI  declară  că  incidentul  este  în  Modul  
Defensiv.
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Expresia  „Ierarhia  măsurilor  de  control”  este  folosită  pentru  
a  detalia,  în  ordine  preferen ială,  măsurile  care  pot  fi  
implementate  pentru  eliminarea  sau  reducerea  riscului.

•  Reducerea  riscului  prin  prevenirea  sau  reducerea  
numărului  de  personal  care  intră  în  contact  cu  
acesta  sau  reducerea  timpului  de  expunere  la  risc.  
•  Izolați  riscul  prin  separarea  persoanelor  de  risc,  

de  exemplu,  utilizarea  unei  bariere  fizice  pentru  a  proteja  
un  accidentat  de  operațiunile  de  tăiere  în  timpul  
scoaterii  dintr-un  vehicul  în  urma  unei  coliziuni.  •  
Controlați  riscul,  de  exemplu,  IC-ul  ar  adopta

Datorită  naturii  în  continuă  schimbare  a  mediului  la  un  
incident,  Comandantul  Incidentului  trebuie  să  se  asigure  că,  
de  îndată  ce  resursele  permit,  se  efectuează  un  ARA  și,  atunci  

când  este  necesar,  se  implementează  noi  măsuri  de  control  
ori  de  câte  ori  pericolul  sau  gradul  de  risc  o  impun.  ARA  
trebuie  înregistrată.  Rezultatul  revizuirii  evaluării  riscurilor  
fie  va  confirma  că  DRA  și  modul  tactic  ales  au  fost  corecte,  fie  
va  avea  ca  rezultat  o  schimbare  a  modului,  cu  anunțurile  și  

acțiunile  corespunzătoare  care  au  loc  fără  întârziere.  De  

asemenea,  va  sta  la  baza  unui  DRA  viitor  sau  în  curs  de  
desfășurare.

În  cazul  incidentelor  mai  mici  care  nu  necesită  sectorizare,  
responsabilitatea  pentru  finalizarea  evaluării  analitice  a  
evaluării  riscurilor  revine  comandantului  incidentului  sau  
persoanei  adecvate  desemnate.  La  incidentele  care  au  fost  

sectorizate,  responsabilitatea  pentru  evaluarea  analitică  a  
riscurilor  poate  fi  delegată  comandanților  de  sector.  
Comandantul  incidentului  rămâne  responsabil  pentru  
aprobarea  modului  tactic  în  toate  ocaziile.

Mnemonicul  „ERIC  PD”  poate  fi  folosit  ca  un  prompt  pentru  
a  ajuta  în  proces.

Evaluările  analitice  ale  riscurilor  trebuie  păstrate  în  scopuri  
de  audit  și  revizuire  periodică.  Un  exemplu  de  procedură  
pentru  efectuarea  unei  revizuiri  și  înregistrarea  rezultatului  
evaluării  riscurilor  este  prezentat  în  Anexa  1.

riscurile  identificate.  Acolo  unde  este  cazul,  este  probabil  ca  

comandantul  incidentului  să  declare  incidentul  „ofensiv”  și  
să  angajeze  echipajele  într-o  „zonă  cu  pericol”  pentru  a  

îndeplini  un  rol  identificat.  Acolo  unde  această  abordare  este  
adecvată,  comandantul  incidentului  trebuie  să  depună  
eforturi  pentru  a  reduce  riscurile  la  un  nivel  acceptabil  pentru  
a  completa  instruirea,  sistemele  de  lucru  sigure  și  
echipamentele  specializate  adoptate  de  UKFRS.

Sa  discutat  deja  că  IC  trebuie  să  ia  o  decizie  la  fiecare  incident  
pentru  a  determina  dacă  beneficiile  potențiale  depășesc

sisteme  de  lucru  sigure,  de  exemplu  ventilația  tactică,  
ar  putea  fi  utilizate  pentru  a  îmbunătăți  condițiile  din  
interiorul  clădirii,  împreună  cu  procedurile  standard  
de  operare  adecvate.

Orice  documentație  utilizată  trebuie  actualizată  dacă  
informațiile  sau  evaluarea  generală  s-au  modificat  după  o  
astfel  de  revizuire.

Pentru  incidentele  în  care  poate  avea  loc  o  informare  oficială,  
documentația  ARA  ar  trebui  să  fie  transmisă  comandantului  
incidentului  pentru  a  fi  utilizată  la  informare.

•  Echipamentul  individual  de  protecție  (EIP),  este  
întotdeauna  ultima  linie  de  apărare  deoarece  nu  
contribuie  la  un  mediu  mai  sigur,  în  FRS  trebuie  
să  se  presupună  că  întreg  personalul  este  prevăzut  

cu  EIP  adecvat  și  bine  întreținut  și  că  acesta  este  
utilizat  la  fiecare  incident.  Utilizarea  unui  EIP  

suplimentar  poate  fi  solicitată  atunci  când  
circumstanțele  o  impun,  de  exemplu,  utilizarea  
protecției  ochilor  la  o  coliziune  rutieră  (RTC)  sau  a  
costumelor  de  protecție  chimică  la  o  scurgere  de  
substanțe  chimice.

•  Eliminați  riscul  sau  înlocuiți-l

ARA  ar  trebui  menținut  în  permanență  sub  revizuire.

ceva  mai  puțin  periculos,  de  exemplu,  
declararea  modului  defensiv  la  un  incident,  
împiedicând  astfel  accesul  personalului  în  zona  
periculoasă  sau  înlocuirea  unui  monitor  la  sol  cu  o  
ramură  ac ionată  manual,  îndepărtând  din  nou  
personalul  din  zona  periculoasă.

Ori  de  câte  ori  riscul  pentru  echipaje  se  schimbă  (sau  la  
intervale  de  20  de  minute,  oricare  dintre  acestea  survine  mai  
devreme),  modul  tactic  trebuie  revizuit  și  evaluarea  riscului  

trebuie  confirmată  sau  modificată  după  cum  este  necesar.

4.11  Măsuri  de  control  al  riscurilor
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4.12  Rolul  unui  ofițer  de  siguranță

•  Studierea  sectoarelor  operaționale,  identificarea

•  Disciplina  –  asigurați-vă  că  disciplina  este
menținută  pe  toată  durata  expunerii  la  risc;  
poate  fi  tentant,  de  exemplu,  să  îndepărtați  EIP  
în  timp  ce  comunicați  cu  o  victimă  la  un  RTC,  
unde  acesta  se  află  în  zona  periculoasă,  siguranța  
personală  va  fi  compromisă.

Evaluările  generice  ale  riscurilor  identifică  posibilele  
pericole,  riscuri  și  măsuri  de  control  la  o  serie  de  incidente,  
asigurându-se  astfel  că  personalul  adoptă  o  abordare  
consecventă  a  gestionării  riscurilor.

Evaluare

Această  persoană  trebuie  să  fie  calificată  corespunzător  și  
cu  experiență  adecvată.  Acolo  unde  este  cazul  (de  exemplu,  
la  incidente  mai  mari  care  necesită  sectorizare)  un  ofițer  
de  siguranță  pentru  incident  poate  fi  numit  de  către  
comandantul  incidentului  pentru  a  coordona  rolul  celorlalți  
ofițeri  de  siguranță  și  a-și  asuma  responsabilitatea  pentru  
orice  probleme  de  raportare  a  sănătății  și  siguranței  (de  
exemplu,  investigațiile  accidentelor).  În  plus,  ofițerul  de  
siguranță  pentru  incident,  care  este  denumit  „comandantul  
sectorului  de  siguranță”  poate  fi  responsabil  pentru  
următoarele:

Nu  este  posibil  să  se  pună  în  aplicare  măsuri  adecvate  de  
control  pentru  un  incident  înainte  de  sosire  și  înainte  ca  
evaluarea  ulterioară  a  riscurilor  să  fie  efectuată.

Un  ofițer  de  siguranță  poate  fi  desemnat  în  orice  moment  
în  timpul  unui  incident  fie  de  către  comandantul  
incidentului,  fie  de  către  comandantul  de  sector,  după  caz.

Antrenamentul  joacă  un  rol  cheie  în  
menținerea  disciplinei  pe  terenul  incidentului.

pericolele  și  să  sfătuiască  comandantul  de  sector,  
după  caz.  •  Să  mențină  legătura  cu  ofițerii  de  

sector  de  siguranță,  să  sprijine  și  să  facă  schimb  de  
informații  •  să  confirme  validitatea  evaluării  

inițiale  a  riscurilor  și  să  înregistreze  după  caz  •  să  
colecționeze  și  să  înregistreze  riscul  analitic

În  mod  ideal,  comandanții  de  incident  au  acces  la  
informațiile  corespunzătoare  de  evaluare  a  riscurilor  
generice  în  timp  ce  se  află  pe  drum  sau  sunt  prezenti  la  
un  incident,  pentru  a  ajuta  la  identificarea  măsurilor  de  

control  adecvate.  Acest  lucru,  împreună  cu  alte  fapte  
specifice  privind  sediul,  de  exemplu  informațiile  obținute  
în  cadrul  vizitelor  de  risc,  vor  ajuta  CI  să  formuleze  un  plan  
eficient.
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•  colaps  structural  •  acces/
ieșire  dificil  •  podele  și  scări  
nesigure  •  prezența  azbestului  •  ace  

hipodermice  aruncate  sau  plasate  
intenționat  sau  alte  capcane  •  starea  instabilă  a  utilităților  

și  serviciilor  din  cauza

•  conținutul  și  încărcarea  la  foc  a  clădirii

•  Identificarea  problemelor  de  
siguranță  •  Inițierea  acțiunilor  

corective  •  Menținerea  sistemelor  de  lucru  
în  siguranță;  •  Asigurați-vă  că  tot  personalul  poartă  

echipament  de  protecție  personală  adecvat

•  ocupanții  vehiculelor  sau  alții  implicați  •  sticlă  
spartă  sau  metal  și  materiale  plastice  ascuțite  

•  ace  hipodermice  •  teren  moale  și  neuniform  pe  care  
un  vehicul  a  părăsit  carosabilul  •  contaminarea  cu  
fluide  corporale  •  manipulare  manuală  •  echipamente  de  

salvare  specializate,  adică  cele  ac ionate  cu  lichid  
hidraulic  etc.  •  vehicule  cu  motor  alternativ,  de  exemplu,  
combustibil  dublu  •  fluoroelastomeri,  conducte  de  
combustibil/lichide  de  frână  •  materiale  compozite  de  

exemplu  fibre  de  carbon

•  evaluarea  situa iei  adunând  toate  cele  disponibile

•  Observați  mediul  •  Monitorizați  

starea  fizică  a  personalului  •  Verificați  periodic  •  
Înregistrați  o  evaluare  analitică  a  riscurilor

•  Pentru  a  acționa  ca  un  set  suplimentar  de  ochi  și  urechi  pentru

•  stare  proastă  de  reparație  a  structurii,  de  ex.  acoperiș

•  trafic  în  mișcare  •  
vehicule  implicate  și  încărcăturile  acestora  •  

airbag-uri,  dispozitive  de  pretensionare  sau  
materiale  periculoase

la  vandalism

Următoarele  două  exemple  identifică  unele  considerații  de  

siguranță  pentru  un  ofițer  de  siguranță  la  incidente  operaționale.

Comandanții  de  sector  în  monitorizarea  siguranței  

personalului  •  Asigurați  legătura  cu  IC  sau  comandantul  

operațiunilor

sunt  transmise  informații  cu  privire  la  pericole,  obiectivele  

incidentului  și  planul  •  angajarea  echipajelor  BA  în  

conformitate  cu  îndrumările  aprobate  •  asigurarea  unui  jet  de  

siguranță  pentru  protecția  echipajelor  •  opțiuni  de  

ventilație  tactică  pentru  reducerea  sau  îndepărtarea  fumului  și  

a  gazelor  fierbinți  •  mijloace  alternative  de  siguranță  de  

acces  și  ieșire  •  camere  cu  imagini  termice  pentru  echipajele  BA  

•  numirea  unui  ofițer  de  siguranță  acolo  unde  resursele  

permit

Probabilitatea  de  rănire  a  echipajelor  este  crescută  din  cauza  

stării  clădirii  și  a  pericolelor  ulterioare.

La  un  incendiu  într-o  proprietate  abandonată,  unele  dintre  

pericolele  prezente  pot  include:

informații  •  

declara  un  Mod  tactic.  (Ca  rezultat  al  DRA.  „Modul  defensiv”  
ar  asigura  că  echipajele  operează  într-un  mediu  

sigur,  reducând  astfel  riscul  de  rănire.

Prin  urmare,  va  fi  necesar  să  se  evalueze  riscul  pentru  echipaje  

în  raport  cu  beneficiile  salvării  clădirii  sau  a  vieții  în  cazul  în  care  

„persoanele”  sunt  implicate.

Măsurile  de  control  posibile  pot  include:  (această  listă  nu  este  

exhaustivă)

Operarea  într-un  „Mod  ofensiv”  ar  necesita  măsuri  

de  control  suplimentare.)  •  informați  echipajele,  

asigurându-vă  că  toate

Exemplul  2  RTC

Ofițerii  de  siguranță  vor  fi  responsabili  pentru  următoarea  listă,  

care  nu  este  exhaustivă  și  pentru  actualizarea  Comandantului  de  

incident  cu  privire  la  orice  circumstanțe  în  schimbare.

În  cazul  unei  coliziuni  rutiere,  unele  dintre  pericolele  potențiale  

pot  include:

gresie

Exemplul  1  Incendiu  în  proprietate  abandonată
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informație

În  etapa  de  încheiere  a  unui  incident,  personalul  nu  trebuie  
să  devină  mulțumit.  Procesul  de  identificare  a  sarcinilor  și  
pericolelor,  evaluarea  riscului,  planificare,  organizare,  control,  

monitorizare  și  revizuire  a  măsurilor  preventive  și  de  protecție  
trebuie  să  continue  până  când  ultimul  aparat  părăsește  
terenul  incidentului.

•  declara  un  mod  tactic  ca  rezultat  al  DRA.

De  obicei,  există  mai  puține  motive  pentru  acceptarea  
riscurilor  în  această  etapă,  deoarece  sunt  mai  puține  beneficii  
de  câștigat  din  sarcinile  îndeplinite.  Prin  urmare,  ofițerii  nu  
ar  trebui  să  ezite  să  oprească  munca  pentru  a  menține  
siguranța.

•  informați  echipajele  asigurându-vă  că  toate  
informațiile  relevante  sunt  transmise  •  solicitați  

asistență  de  la  Poliție  pentru  gestionarea  traficului  •  zona  
conică  în  afara  poliției  •  purtați  îmbrăcăminte  de  

mare  vizibilitate  •  EIP  suplimentar,  adică  mănuși  chirurgicale,  

protecție  pentru  ochi  și  urechi,  măști  de  praf  etc.  •  acoperiți  
materialul  ascuțit  expus  •  asigurați  o  supraveghere  atentă  

pentru  a  vă  asigura  că  sunt  adoptate  tehnicile  corecte  
•  numirea  unui  ofițer(i)  de  siguranță

Măsurile  de  control  posibile  pot  include:  (această  listă  nu  
este  exhaustivă)

Probabilitatea  de  rănire  a  echipajelor  este  crescută  din  cauza  
lucrului  în  imediata  apropiere  a  vehiculului  și  a  pericolelor  
ulterioare.  Prin  urmare,  va  fi  necesar  să  se  evalueze  riscul  
pentru  echipaje  și  să  se  implementeze  măsuri  de  control  
adecvate.

Debriefing-ul  este  o  parte  esențială  a  managementului  
sănătății  și  siguranței  pe  terenul  incidentului.  Debrief-urile  
pot  varia  în  stil  și  conținut,  în  funcție  de  amploarea  
incidentului.  Pentru  a-l  ajuta  pe  comandantul  incidentului,  
poate  fi  nominalizat  un  ofițer  care  să  ajute  la  colectarea  de  

informații  pentru  debrief.  Debriefing-ul  va  identifica  orice  
informație  semnificativă  sau  lecții  învățate.  Ori  de  câte  ori  
este  posibil,  comandantul  incidentului  trebuie  să  informeze  
echipajele  înainte  de  a  părăsi  incidentul.

•  evaluarea  situa iei  adunând  toate  cele  disponibile

83

4.13  Etapele  de  închidere  ale  incidentului

Comanda  de  incident

Machine Translated by Google



•  Dacă  sunt  utilizate  combinații  de  Mod  Ofensiv  și  

Modul  Defensiv ,  întregul  incident  (care  
trebuie  să  fi  fost  sectorizat)  va  fi  considerat  a  fi  
în  Modul  Tranzițional.

•  Revizuirea  performanței  organizației,  a  echipei  și  
a  persoanelor  •  Îmbunătățirea  procedurilor  și  

echipamentelor  •  Dezvoltarea  personalului  și  a  
strategiilor  de  formare  •  În  scopuri  de  audit

Detalii  despre  toate  'near  miss-urile',  adică  evenimente  care  ar  

putea  avea,  dar  nu  au  avut  cu  această  ocazie

Echipamentele,  EIP,  sistemele  de  lucru  și  de  formare  etc.  
pot  fi  îmbunătățite  ca  parte  a  acestui  sistem  de  
management  al  performanței.  HSG  65  –  Managementul  
de  succes  al  sănătății  și  securității  oferă  îndrumări  
suplimentare  cu  privire  la  principiile  managementului  
eficient  al  sănătății  și  securității  la  locul  de  muncă.

Evaluare  către  alt  personal  adecvat,  atunci  când  
este  cazul  •  Există  două  moduri  tactice  operaționale

Când  a  fost  decis  un  mod  tactic,  comandantul  incidentului  
trebuie  să  se  asigure  că  toată  lumea  de  pe  terenul  
incidentului  este  conștientă  de  acest  lucru.

–  Ofensiv  și  defensiv  •  

Sectoarele  pot  fi  doar  în  modul  ofensiv  sau

Confirmarea  modului  tactic  predominant  trebuie  
menținută  între  comandanții  de  incident,  de  sector  și  de  
echipaj  pe  tot  parcursul  incidentului.

Acesta  este  un  cod  operațional  care  semnalează  
oricărei  persoane  cu  responsabilitate  pentru  
siguranța  proprie  sau  a  altora  că  atât  operațiunile  
ofensive,  cât  și  cele  defensive  sunt  efectuate  în  
același  timp.

responsabil  pentru  declararea  Modului  Tactic  în  
toate  ocaziile

Modul  tactic  trebuie  să  fie  actual  și  înregistrat  după  caz,  

pe  tot  parcursul  incidentului.

•  Comandantul  incidentului  poate  delega  
finalizarea  Riscului  Analitic

Este  important  de  evidențiat  orice  sistem  sau  procedură  
neconvențională  utilizată  care  a  avut  succes  sau  a  făcut  
mediul  de  lucru  sigur.  Este  la  fel  de  important  să  
evidențiem  toate  echipamentele,  sistemele  sau  
procedurile  care  nu  au  funcționat  satisfăcător  sau  au  
făcut  mediul  de  lucru  nesigur.  Mai  multe  informații  
despre  închiderea  incidentelor  și  debriefing  pot  fi  găsite  
în  Capitolul  2  (2.17  și  2.20)

•  Evaluați  situația  •  

Efectuați  DRA  și  anunțați  modul  tactic  •  Comunicați  
modul  tactic  •  Începe  operațiunile  •  Revizuirea  modului  

tactic  •  Trebuie  efectuată  o  evaluare  a  riscurilor  la  toate  
incidentele  •  Comandantul  incidentului  rămâne

Modul  defensiv

poate  duce  la  vătămări  corporale  sau  deteriorarea  
echipamentului,  trebuie  înregistrate.  Experiența  a  arătat  
că  există  un  număr  de  aproape  accidente  înainte  de  
producerea  unui  accident.  Dacă  nu  reușim  să  eradicăm  
cauzele  unui  accident  aproape,  probabil  că  nu  vom  
preveni  rănirea  sau  daunele  în  viitor.  Informațiile  
adecvate  trebuie  apoi  reintroduse  în  procesul  de  luare  a  
deciziilor  strategice  prin  intermediul  nivelului  sistematic  
(a  se  vedea  referința  la  HSG  65  de  mai  jos)  pentru  a:

4.14  Rezumat
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Capitolul  5  –  Competența  de  comandă

Comanda  de  incident

5

Este  important  ca  organizația  și  individul  să  poată  învăța  
continuu  din  succesele  și  provocările  experimentate  în  
timpul  Comandamentului  de  incident.  Competența  și  
evaluarea  competenței  sunt  fundamentale  pentru  
managementul  performanței,  care  afirmă  că  dacă  
performanța  nu  este  măsurată,  aceasta  nu  este  gestionată.

Caracteristicile  competenței  ocupaționale  ar  trebui

Acest  capitol  explică  termenul  de  competență  și  evaluarea  
competenței  Comandantului  de  incident  (IC)  în  raport  cu  
Standardele  Ocupaționale  Naționale  (NOS).

În  centrul  IPDS  se  află  termenul  de  competență.

Competența  este  abilitatea  de  a  utiliza  în  mod  constant  
cunoștințele,  abilitățile  și  înțelegerea  la  standardele  
așteptate  în  angajare,  pentru  a  răspunde  cerințelor  în  
schimbare  și  a  rezolva  probleme.

IPDS  susține  competența  prin  descrierea  sistemelor  care  
sunt  necesare  pentru  a  se  asigura  că  UKFRS  poate  fi  
sigur  că  oamenii  săi  sunt  în  siguranță.

1.  Definiția  competenței  2.  Standarde  
ocupaționale  naționale  3.  Evaluarea  la  
locul  de  muncă  4.  Înregistrările  dezvoltării  
personale  5.  Dezvoltarea  personală  
continuă  (DPC)

Procesul  de  evaluare  a  competenței  din  punct  de  vedere  
al  cunoștințelor,  aptitudinilor,  experienței  și  înțelegerii  
este  explicat  mai  jos.

Elementele  cheie  ale  procesului  sunt:

pentru  a  putea  aplica  ICS  în  diferite  situații.

Pe  parcursul  acestui  manual,  sunt  oferite  îndrumări  cu  
privire  la  bunele  practici  în  ceea  ce  privește  Comandarea  
incidentelor,  cu  toate  acestea,  nu  descrie  cunoștințele  
profesionale  semnificative  și  înțelegerea  necesare.

Abilitatea  de  a  face  acest  lucru  în  mod  consecvent  este  
cheia  și  introducerea  Sistemului  de  Dezvoltare  Personală  
Integrată  (IPDS)  a  fost  introdusă  pentru  a  realiza  acest  
lucru.

•  rezultatele  și  impactul  asupra  performanței,  •  
măsurarea  în  raport  cu  standardele  •  

revizuirea  progresului  către  atingerea  
rezultatului;  adică  performan ă  competentă

Comanda  incidentelor  este  o  funcție  critică  de  siguranță  
pentru  toți  managerii  care  au  responsabilitatea  de  a  
răspunde  la  incidente.  Este  esențial  ca  organizațiile  să  fie  
capabile  să  ofere  dovezi  că  IC-urile  lor  la  toate  nivelurile  
sunt  competente  și  că  IC-urile  înșiși  înțeleg  și  mențin  
competența.

cuprinde:

•  Eficacitatea  personală  –  a  fi  capabil  să  facă  lucrurile  
în  mod  corespunzător.  Ea  îmbrățișează  
capacitatea  de  a  face  față  cu  succes  situațiilor  
și  de  a  interacționa  cu  oamenii  angajați  la  locul  
de  muncă  și  de  a  putea  face  față  situațiilor  
neprevăzute  pe  măsură  ce  apar,  organizându-se  și  
obținând  rezultate  de  calitate  potrivită  într-un  timp  
rezonabil.

Competența  se  referă  la:

Comanda  de  incident

5.2  Definirea  competenței

Capitol
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5.3  Standarde  ocupaționale  naționale
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5.5  Element

5.4  Unitatea

•  Abilități  de  sarcină,  care  sunt  componente  de  
rutină  și  în  mare  parte  tehnice.  •  Abilități  de  

gestionare  a  sarcinilor  pentru  a  gestiona  un  grup  de  
sarcini  și  a  stabili  prioritățile  între  ele.  •  

Managementul  situațiilor  neprevăzute,  ceea  ce  
înseamnă  abilitățile  de  a  recunoaște  și  de  a  face  
față  lucrurilor  care  merg  prost  și  neașteptate.  •  

Abilități  de  mediu  pentru  rol/post,  care  vizează  
asigurarea  siguranței,  interacțiunea  cu  oamenii  
și  capacitatea  de  a  face  față  factorilor  de  mediu  
necesari  în  îndeplinirea  rolului  mai  larg.

•  O  serie  de  abilități  ocupaționale  –  abilitățile,  
standardele  și  practicile  asociate  cu  o  ocupație.  
•  Abilitatea  de  a  transfera  cunoștințe,  abilități  

și  experiență  în  situații,  de  exemplu,  experiențe  
dobândite  și  utilizate  în  alte  contexte.  •  Calități  și  
atribute  personale,  adică  rezolvarea  de  probleme,  

planificarea  și  implementarea  (conform  FSC  51/2004)

Este  important  ca  individul  nu  numai  să  fie  capabil  să  
demonstreze  în  mod  adecvat  acele  abilități  fizice  implicate  
în  îndeplinirea  unei  game  de  sarcini,  dar  să  poată  gestiona  
o  serie  de  sarcini  în  același  timp.  Acest  lucru  trebuie  făcut  
în  timp  ce  planificați  aranjamente  de  urgență  pentru  a  face  
față  dacă  ceva  nu  merge  bine  sau  există  o  problemă  
neașteptată  de  rezolvat.  Acest  lucru  trebuie  realizat  luând  
în  considerare  problemele  de  mediu  mai  largi  și  abilitățile  
personale/interpersonale  care  sunt  cele  mai  potrivite  
situației.

Conceptul  de  evaluare  a  competenței  în  raport  cu  unitățile,  
elementele  și  criteriile  de  performanță  (NOS)  poate  fi  un  
proces  complex.

Comandantul  incidentului  va  opera  într-un  mediu  de  risc  
care  este  posibil  larg  și  complex,  cu  multe  variabile  
adăugate  de  situația  reală  care  este  tratată.  CI  va  trebui  să  
satisfacă  patru  componente  interdependente;  acestea  sunt:

Ca  exemplu:

În  ceea  ce  privește  Comandamentul  incidentelor,  există  3  
standarde  separate  care  oferă  rezultate  ale  învățării  pentru  
Standardele  Naționale  Ocupaționale,  enumerate  vizavi.

Conduce,  monitorizează  și  sprijină  oamenii  pentru  
rezolvarea  incidentelor  operaționale  (unitatea  EFSM2).  O  
unitate  descrie  o  activitate  la  locul  de  muncă  care  poate  fi  
efectuată  de  o  singură  persoană.

Autoritatea  pentru  Calificări  și  Curriculum  oferă  îndrumări  
pe  care  NOS  ar  trebui  să  se  concentreze  asupra  aspectelor  
critice  ale  competenței  la  locul  de  muncă.  NOS  poate  fi  
folosit  și  pentru  formare,  evaluări,  recrutare,  planificare  a  
reținerii  și  nevoi  de  dezvoltare  profesională  continuă  (CPD).

Fiecare  unitate  este  alcătuită  din  cel  puțin  două  elemente  
care  oferă  o  descriere  a  principalelor  activități  necesare  
realizării  unității.
Prin  urmare,  pentru  Unitatea  EFSM2,  această  unitate  
cuprinde  3  elemente,  adică

NOS  sunt  declarații  ale  abilităților,  cunoștințelor  și  înțelegerii  
necesare  în  angajare  și  definesc  în  mod  clar  rezultatele  
unei  performanțe  competente.
Sunt  repere  de  performanță,  oferind

O  unitate  de  competență  definește  funcțiile  largi  îndeplinite  
într-un  anumit  rol  al  postului.  Este  cea  mai  mică  subdiviziune  
a  unui  domeniu  cheie  de  lucru.

mijloacele  de  evaluare  a  performanței  într-un  loc  de  muncă.  
La  începutul  anilor  1980,  guvernul  era  hotărât  să  
îmbunătățească  eficacitatea  industriei  britanice  prin  
introducerea  standardelor  naționale  de  competență  
ocupațională.  Aceste  standarde  urmau  să  fie  „explicite,  
agreate,  accesibile  pe  scară  largă,  flexibile,  progresive  și  
testabile” (Manpower  Services  Commission  1981).  
Standardele  ocupaționale  naționale  sunt  preocupate  de  
ceea  ce  poate  face  un  individ,  nu  doar  de  ceea  ce  știe.
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Elementul  este  subdiviziunea  unei  unități  de

procesele  sunt  cunoscute  de  cei  participanți  •  
Oportunitățile  care  apar  în  mod  natural  în  munca  de  zi  cu  

zi  trebuie  identificate.  Acolo  unde  acest  lucru  nu  este  
posibil,  trebuie  construite  Activități  de  dezvoltare  
adecvate.  De  exemplu,  la  nivelurile  superioare  de  

Incident

•  Linii  de  comunicare  la  incidente  și

sistem  de  comandă  a  incidentelor

NOS
•  Natura  și  formatele  evaluării

Fiecare  element  de  competență  va  avea  criterii  de  
performanță,  fiecare  dintre  ele  constând  într-o  scurtă  

declarație  care  are  două  componente,  un  rezultat  critic  și  o  
declarație  evaluativă.  Realizarea  cu  succes  a  unui  element  va  

fi  recunoscută  atunci  când  persoana  evaluată  îndeplinește  
criteriile  de  performanță  stabilite.  Ca  exemplu,  a  se  vedea  
Secțiunea  5.13  Ghid  pentru  evaluatori.

2.2  Asumarea  responsabilității  și  implementarea  acțiunilor  
pentru  a-i  sprijini  pe  cei  implicați  în  incident.

•  Managerii/evaluatorii  de  linie  înțeleg  cerințele  NOS  •  
Performanța  unei  persoane  este  judecată  în  

funcție  de

2.3  Informare  în  urma  rezolvării  incidentului

Acesta  descrie  ceea  ce  trebuie  cunoscut  și  înțeles  și  modul  în  

care  aceste  cunoștințe  se  aplică  postului.  De  exemplu,  o  
parte  a  cunoștințelor  pentru  unitatea  EFSM2  este:

competență;  este  o  descriere  a  ceea  ce  o  persoană  ar  trebui  
să  poată  face.  Ea  cuprinde  o  acțiune  sau  un  rezultat,  având  
o  semnificație  reală  în  sectorul  ocupațional  la  care  se  referă.

2.1  Examinați  și  determinați  starea  incidentului.

Evaluarea  la  locul  de  muncă  este  un  proces  de  evaluare  a  
oamenilor  în  raport  cu  NOS  în  cursul  activității  normale  de  zi  
cu  zi.  Ajută  la  menținerea  abilităților,  cunoștințelor  și  
înțelegerii  și  oferă  dovezi  că  oamenii  sunt  competenți.  Dacă  
există  deficiențe  de  performanță,  acestea  devin  parte  din  
dezvoltarea  necesară  persoanelor  în  cauză.  Pentru  a  vă  
asigura  că  procesul  de  evaluare  este  eficient,  este  important  
să  vă  asigurați  că:

•  Rolul,  responsabilitățile  și  nivelul  de  autoritate  în  cazul  
incidentelor  operaționale

Comanda  de  incident

Pentru  cei  care  răspund  la  incidente  pentru  a  oferi  sfaturi  strategice  și  sprijin  
(Manager  de  zonă  și  de  brigadă)

Baza  de  date  modulului  EFSM  045  descrie  rezultatele  învățării  pentru  cei  care  se  
dezvoltă  în  acest  rol

Baza  de  date  modulului  EFSM  008  descrie  rezultatele  învățării  pentru  cei  care  se  
dezvoltă  în  acest  rol

ESFM  1

EFSM  2

Oferiți  consiliere  strategică  și  sprijin  
pentru  rezolvarea  incidentelor  
operaționale

Pentru  cei  care  răspund  la  incidente  de  natură  mai  complexă  pentru  a  sprijini  
echipajele  inițiale  (Manageri  de  stație,  grup  și  zonă  și,  de  asemenea,  manageri  de  
brigadă  cărora  li  se  cere  să  își  asume  comanda  tactică  la  incidente)

Conduceți  asistență  și  monitorizați  oamenii  
pentru  a  rezolva  incidentele  operaționale

Baza  de  date  modulului  EFSM  027  descrie  rezultatele  învățării  pentru  cei  care  se  
dezvoltă  în  acest  rol

WM  7  Conduceți  și  sprijiniți  oamenii  pentru  
rezolvarea  incidentelor  operaționale

Pentru  cei  care  răspund  la  incidente  responsabili  cu  echipamentele  și  echipajele  de  
incendiu  (Crew  Manager  și  Watch  Manager)
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competen ă  

•  Evaluatorii  iau  decizii  i  oferă

De  exemplu,  BM  care  se  ocupă  de  un  incendiu  cu  25  de  pompe

Un  IC  trebuie  să  ia  în  considerare  mulți  alți  factori,  în  diferite  

grade.  Un  manager  de  echipaj  (CM)  la  un  incident  relativ  mic,  

care  lucrează  la  nivel  operațional,  trebuie  să  aibă  cunoștințe  

foarte  detaliate  și  înțelegere  a  domeniului  profesional  de  

incendiu.

Evaluatorul  judecă  aceste  dovezi  în  funcție  de  toate  criteriile  

de  performanță  și  ia  o  decizie  că  standardele  au  fost  îndeplinite  

sau  că  a  fost  identificată  o  nevoie  de  dezvoltare.

părere

Pentru  a  funcționa  eficient,  IC-urile  trebuie  să  posede  

cunoștințe  și  înțelegere  a  domeniului  în  care  operează  (și  a  

domeniilor  care  operează  deasupra  și  dedesubt).  De  exemplu,  

pentru  a  face  o  evaluare  adecvată  a  riscului  într-o  clădire,  

trebuie  să  existe  o  apreciere  a  construcției  clădirii

Implicațiile  politice  sau  sociale  mai  largi  influențează  mai  puțin  
în  soluționarea  incidentelor  la  scară  mai  mică,  așa  că,  deși  CM  

trebuie  să  aibă  o  apreciere  că  aceste  considerații  există,  nu  

trebuie  să  se  concentreze  prea  mult  asupra  lor.

•  Deciziile  și  feedback-ul  sunt  înregistrate

În  schimb,  un  director  de  brigadă  (BM),  care  lucrează  la  

incidente  majore,  care  implică  posibil  nivel  strategic  sau  „aur”,  

trebuie  să  aibă  o  înțelegere  detaliată  a  implicațiilor  politice,  

sociale  și  de  mediu  pe  care  le  poate  genera  incidentul.  

Cunoștințele  și  înțelegerea  domeniului  specific  al  BM  nu  

trebuie  să  fie  la  fel  de  detaliate  din  punct  de  vedere  tehnic  

precum  cele  ale  CM.

Comandă,  acolo  unde  oportunitățile  care  apar  

în  mod  natural  nu  sunt  disponibile  în  mod  regulat,  
atunci  simularea  ar  putea  fi  utilizată.  •  Oamenii  și  

evaluatorii  generează,  colectează  și  înregistrează  dovezi  
relevante  pentru  a  demonstra

și  efectele  unui  incendiu  asupra  structurii.  CI  trebuie  să  fie,  de  

asemenea,  conștient  de  capacitățile  resurselor  disponibile  
pentru  a  realiza  o  implementare  eficientă.

5.9  Cunoaștere  și  înțelegere  în  comanda  
incidentelor
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5.10  Dovezi

89Comanda  de  incident

Nivel
StrategicOperațional Tactic

NivelNivel

Este  un  principiu  de  bază  al  competenței  profesionale  că  

competența  poate  fi  demonstrată  numai  împotriva  NOS,  în  
mai  multe  ocazii  și  în  diferite  condiții  și  contexte.  Prin  urmare,  
rezultă  că  probele  strânse  pentru  a  susține  demonstrarea  

competenței  în  timpul  comenzii  incidentului  trebuie,  de  

asemenea,  strânse  conform:

Acest  lucru  poate  fi  susținut  de:

De  asemenea,  comandanții  de  la  orice  nivel  trebuie  să  

înțeleagă  că  toate  incidentele  au  un  impact  larg.  Este  posibil  

ca  un  incendiu  să  fi  avut  impact  asupra  proprietarului  mașinii,  

care  acum  nu  are  mașină  și  nu  poate  ajunge  la  muncă.  La  

celălalt  capăt  al  spectrului,  un  incendiu  mare  la  o  fabrică  care  

produce  componente  pentru  mașini  poate  duce  la  concedierea  

a  sute  de  muncitori.  Incidentele  impact  asupra  mediului  
natural;  scurgerea  apei  poate  cauza  poluare  care  poate  

persista  mulți  ani.  Închiderea  unei  legături  de  transport  majore  

ca  urmare  a  unui  incident  poate  avea  implicații  economice  

naționale.

•  Produse  ale  muncii  unei  persoane  •  

Mărturia  martorilor  •  Declarații  personale  
•  Rezultatele  întrebărilor  •  Debriefing

•  Observarea  activității  la  locul  de  muncă  •  

Observarea  activității  simulate

Comparația  cunoștințelor  și  înțelegerii  domeniului  cu  

considerentele  organizaționale  mai  largi  poate  fi  privită  ca  o  

scară  glisantă  și  este  reprezentată  în  graficul  de  mai  jos.

Se  poate  vedea  că  un  ofițer  de  comandă  tactic  sau  argintiu  

are  nevoie  de  un  echilibru  diferit  al  tuturor  acestor  abilități.

(Activități  de  dezvoltare)
Deși  se  poate  argumenta  că  cunoștințele  și  înțelegerea  

domeniului  sunt  de  o  importanță  egală  aici,  ofițerul  care  

lucrează  la  acest  nivel  are  un  nivel  semnificativ  de  sprijin  prin  

intermediul  echipei  de  comandă  și  al  Suportului  de  comandă  

și  trebuie  să  înceapă  să  privească  în  afară  din  incident.

nu  trebuie  să  știe  cum  să  opereze  pompele  care  furnizează  

apă  la  incident,  dar  trebuie  să  cunoască  problemele  asociate  
cu  restabilirea  normalității  pentru  FRS  și  comunitatea  de  

afaceri.

Orice  judecată  generală  a  competenței  nu  ar  trebui  să  se  

bazeze  doar  pe  o  singură  evaluare;  trebuie  să  facă  parte  dintr-

un  proces  desfă urat  în  timp.  Este  necesar  să  se  exerseze  și  

să  fie  reevaluat,  menținând  competența  prin  Dezvoltare  

Profesională  Continuă.  Este  nevoie  de  o  evaluare  mai  frecventă  

pentru  sarcinile  cu  risc  mai  mare  și  sarcinile  în  care  abilitățile  

asociate  se  pot  deteriora  mai  rapid.

Organizație  mai  largă

Cunoașterea  și  
înțelegerea  domeniului
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•  Dobândirea  abilităților  de  cunoștințe  și  înțelegere  

•  Aplicarea  abilităților  de  cunoștințe  și  

înțelegere  la  locul  de  muncă  •  Menținerea  

abilităților  de  cunoștințe  și  înțelegere  și  DPC

FRS-urile  necesită  un  mijloc  prin  care  să  poată:

Dezvoltarea  personală  pentru  a  îndeplini  NOS  și  IPDS  este  o  

abordare  în  etape,  care  încorporează:

În  toate  cazurile  referitoare  la  Comandamentul  de  incident,  

observarea  directă  este  crucială,  dar  poate  fi  susținută  de  

întrebări  sau  alte  mijloace  pentru  a  explora  abilitățile,  

cunoștințele,  înțelegerea  și  cum,  de  ce  și  când  au  fost  produse  

dovezile.

Procesul  de  evaluare

încurajează  oamenii  să  simtă  că  „dețin”  dezvoltarea  lor  

•  Sistemele  ar  trebui  să  informeze  procesul  de  planificare  

a  dezvoltării  în  funcție  de  nevoi,  pentru  individ,  echipe  sau  

organizație

Pe  măsură  ce  lumea  din  jurul  nostru  se  schimbă  și  funcțiile  de  

bază  ale  FRS-urilor  se  extind,  este  important  ca  învățarea  

pentru  IC  să  fie  concepută  pentru  a  se  asigura  că  aceștia  pot  

continua  să  funcționeze  în  mod  competent  în  rolul  lor  actual.

•  Formatori  la  un  centru  de  formare/dezvoltare  •  Alți  

evaluatori  de  servicii  (de  exemplu,  observatori  la  exerciții/

simulări)  •  Alți  evaluatori  independenți,  de  exemplu,  

organizații  externe  în  timpul  exercițiilor  de  simulare  Gold  

Command  la  Colegiul  de  Pompieri  •  Persoane  cu  

abilități  de  specialitate  care  sunt  calificate

CPD  este  o  parte  intrinsecă  a  dezvoltării  personale  și  

organizaționale  (POD).  Implementarea  eficientă  a  CPD  va  

genera  costuri  atât  directe,  cât  și  indirecte.  FRS-urile  ar  trebui  
să  considere  aceasta  ca  pe  o  investiție  despre  care  se  poate  

aștepta  să  acumuleze  economii  în  timp.  În  special  întreținerea

Este  important  de  menționat  că,  în  contextul  personal  mai  

larg,  personalul  se  poate  afla  într-una  sau  mai  multe  faze  în  

orice  moment  al  carierei  sale.  Un  individ  poate  progresa  prin  

fazele  de  mai  sus  pe  măsură  ce  își  schimbă  rolul  și  se  dezvoltă  

în  sus,  adoptând  un  rol  diferit  de  CI  în  numele  organizațiilor  

lor.

sprijină  demonstrarea  competenței  și  nevoile  de  

dezvoltare  ulterioară  ale  oamenilor  •  Această  

metodologie  trebuie  să  completeze

IPDS  și  să  reziste  controlului  auditului  (acest  lucru  

este  necesar  pentru  a  conferi  coerență  și  

transferabilitate  între  organizații)  •  Sistemele  ar  

trebui  să  nu  fie  birocratice  și

FRS-urile  de  asigurare  a  

calității  ar  trebui  să  aibă  un  sistem  care  să  asigure  că  procesul  

de  evaluare  este  corect  și  aplicat  în  mod  consecvent.  Sesiunile  

de  întrebări  și  răspunsuri  stau  la  baza  evaluărilor  la  locul  de  

muncă  și  sunt  una  dintre  cele  opt  componente  ale  IPDS.  Mai  

multe  informații  pot  fi  găsite  în  FSC  11/2003.

Indiferent  de  cine  efectuează  evaluarea,  toți  evaluatorii  trebuie  
să  fie  familiarizați  cu  NOS  relevante  și  trebuie  să  fie  instruiți  

corespunzător  și  competenți  pentru  a  face  acest  lucru.

În  cele  mai  multe  cazuri,  managerii  de  linie  vor  fi  cei  care  vor  

efectua  evaluări  la  locul  de  muncă,  deși  acestea  pot  fi  

completate  și  de:

Dacă  evaluarea  este  de  a  colecta  dovezi  pentru  o  calificare  

relevantă  (S/NVQ),  atunci  evaluatorul  trebuie  să  fie  calificat  să  

facă  acest  lucru.

•  Înregistrați  realizările  •  

Înregistrați  competența  •  

Înregistrați  nevoile  de  dezvoltare

Indiferent  de  sistemul  adoptat,  se  aplică  următoarele  principii:

•  Este  necesară  o  metodologie  de  înregistrare
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Comanda  de  incident

•  Susține  conceptul  de  persoană  sigură  •  
Îndeplinește  sarcinile  conform  legilor  și  

reglementărilor  relevante  •  Îndeplinește  
implicațiile  de  dezvoltare  a  personalului

managementul  riscului  de  afaceri  și  politicile  de  
dezvoltare  organizațională

și  dezvoltarea  în  continuare  a  cunoștințelor,  abilităților  și  
înțelegerii  prin  programe  de  dezvoltare  echitabilă  va  ajuta  
organizațiile  să:

•  Reducerea  riscurilor  pentru  organizație  din  potențiala  
apariție  a  unor  acte  neglijente  •  Sprijinirea  

politicilor  de  corectitudine  și  egalitate  •  Sprijinirea  
inițiativelor  naționale  și  europene  pentru  învățarea  pe  tot  

parcursul  vieții  •  Îndeplinirea  cerințelor  inițiativelor  
de  asigurare/dezvoltare  a  calității,  de  exemplu,  Investitori  

în  oameni  (IIP),  ISO  9000  etc.
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A  fost  realizată  un  DRA  și  au  fost  planificate  obiectivele  în  conformitate  cu  DRA.  
Detaliile  DRA  au  fost  comunicate  tuturor  și  un  Mod  Tactic  adecvat  a  fost  declarat  și  
comunicat  Controlului.  Constatări  semnificative  privind  siguranța  au  fost  înregistrate  
în  mod  eficient.

Comandantul  incidentului  a  discutat  despre  riscurile  generice  prezente  în  
incendiile  de  garaj  cu  echipajul  în  timp  ce  este  mobil  și  l-a  întrebat  pe  ocupant  dacă  
toate  persoanele  au  fost  luate  în  considerare  și  despre  prezența  unor  pericole  
specifice,  cum  ar  fi  butelii  de  acetilenă,  servicii,  gropi  de  inspecție,  containere  de  
combustibil,  materiale  care  ar  putea  să  fie  dăunătoare  mediului,  construcției  
clădirii,  durata  incendiului  etc.  Detaliile  despre  pericole,  cum  ar  fi  locația,  cantitatea  
etc.  au  fost  confirmate  cu  ocupantul  și  detaliile  au  fost  comunicate  membrilor  
echipajului.  Comandantul  incidentului  a  luat  în  considerare,  de  asemenea,  implicații  
mai  ample,  cum  ar  fi  incidente  anterioare  care  au  implicat  aceleași  sedii  sau  alți  
factori,  cum  ar  fi  factori  rasiali  sau  alți  factori  motivați  penal,  care  ar  fi  putut  duce  la  
ca  localul  să  fie  victima  incendiului.

Planificați  acțiuni  pentru  a  conduce  și  
sprijini  răspunsul  echipajului  la  incident

Criteriu  de  performanta

Comandantul  incidentului  a  conceput  și  comunicat  un  plan  de  acțiune  sigur  și  
eficient,  luând  în  considerare  cerințele  pentru  orice  resurse  suplimentare  și  
ținând  cont  de  resursele  disponibile  și  abilitățile  acestora.  Au  fost  oferite  informări  
clare  membrilor  echipajului  pentru  a  le  permite  să  înțeleagă  exact  ce  li  se  cere  să  
facă  și  că  erau  pe  deplin  conștienți  de  riscurile  prezente  în  incintă.

Exemple  de  caracteristici  ale  performanței  unui  comandant  de  incident  
care  ar  îndeplini  standardul  cerut

Dezvoltați  obiective  prin  evaluarea  
riscurilor

Colectați  și  confirmați  informații  relevante  
pentru  riscurile  cunoscute  și  anticipate  
pentru  oameni,  proprietăți  și  mediu

5.13  Îndrumări  pentru  evaluatori
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Demonstrarea  competenței  împotriva  WM7.1  Exemplu  
de  scenariu:

Următoarele  sunt  oferite  doar  ca  exemple.

a  garajului.  La  prezență,  echipajul  a  fost  întâmpinat  de  
ocupantul  garajului  care  a  declarat  că  în  interiorul  garajului  
ar  fi  incendiat  o  mașină.

Un  echipaj  a  fost  mobilizat  la  sesizarea  unui  incendiu  la  un  
atelier  de  reparații  auto.  În  timp  ce  erau  în  mișcare,  
echipajul  a  putut  vedea  un  val  de  fum  ridicându-se  din  apropiere
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Criteriu  de  performanta

A  fost  întreprinsă  o  revizuire  cuprinzătoare  a  planului  tactic,  luând  în  
considerare  toți  factorii  de  influență  probabili.  Acestea  includ:  Sunt  utilizate  
sisteme  de  lucru  sigure?  Există  un  număr  suficient  de  persoane  adecvate  
disponibile  pentru  a  efectua  lucrarea?

Exemple  de  caracteristici  ale  performanței  unui  comandant  de  incident  
care  ar  îndeplini  standardul  cerut

Confirmați  că  acțiunea  curentă  
respectă  legislația  și  protocoalele  relevante

Sunt  aranjamentele  de  ajutor  adecvate?  Sunt  disponibile  măsuri  adecvate  de  
rehidratare  și  igienă?  A  fost  luată  în  considerare  pe  deplin  utilizarea  resurselor  
de  specialitate?

Comandantul  incidentului  la  nivel  tactic  a  efectuat  o  revizuire  
cuprinzătoare  a  tacticilor  și  s-a  asigurat  că  acțiunile  au  luat  în  considerare  cerințele  
FRSA  2004,  Legea  privind  sănătatea  și  siguranța  la  locul  de  muncă,  Legea  privind  
protecția  mediului,  Legea  privind  situațiile  civile  și  alte  legislații  relevante.

Obțineți  suficiente  informații  din  toate  
sursele  disponibile  cu  privire  la  progresul  
incidentului,  riscurile,  implementarea,  
disponibilitatea  resurselor  și  gestionarea  
incidentelor  existente

Comandantul  incidentului  a  demonstrat  o  conștientizare  aprofundată  și  o  aplicare  
practică  a  informațiilor  relevante  privind  riscurile,  procedurilor,  informațiilor  7.2  
(d)  și  GRA-urilor  și  s-a  asigurat  că  acestea  au  fost  implementate  în  planul  tactic.

Au  fost  evaluate  resursele  prezente  și  eficacitatea  implementării  acestora.  Aceasta  
include  numărul  și  abilitățile  persoanelor  care  au  participat  deja  la  incident  și  care  ar  
putea  fi  solicitate.

Comandantul  incidentului  la  nivel  tactic  s-a  asigurat  că  au  fost  obținute  informații  
suplimentare  cuprinzătoare  de  la  Controlul  incendiului  și  prin  observare  și  consultare  
cu  comandantul  incidentului  inițial.  Aceasta  include:

Structura  existentă  a  Comandamentului  pentru  incidente  a  fost  revizuită  
amănunțit  pentru  a  asigura  eficacitatea  acesteia.  Spațiile  de  control  au  fost  
evaluate  pentru  a  se  asigura  că  comandantul  incidentului  nu  a  fost  
supraîncărcat  cu  canale  de  comunicare  directă.  Utilizarea  sectorizării  și  a  rolurilor  
funcționale  a  fost  evaluată  și  implementată  pentru  a  delega  sarcini  în  mod  
eficient.

Cine  sunt  comandantul  incidentului  și  echipajul?  Sunt  familiarizați  cu  
localitatea  și  sunt  conștienți  de  orice  riscuri  prezente?  Cât  de  experimentați  
sunt  comandantul  incidentului  și  echipajul?  Au  existat  incidente  anterioare  în  
această  locație?  Ce  cauze  posibile  există  pentru  acest  incident  -  accidental  prin  
riscuri  generice,  cum  ar  fi  sudarea  etc.  sau  deliberat  prin  concurenți  de  afaceri,  
client/angajat  nemulțumit?  Ar  putea  fi  aceasta  scena  crimei?  Există  vreo  
îngrijorare  cu  privire  la  contaminarea  de  la  scurgerea  apei  de  incendiu?  Incidentul  
va  cauza  congestionare  severă  a  traficului?  Ce  moment  al  zilei  este?  Vor  veni  
clienții  să-și  ridice  mașinile?

Comanda  de  incident 93

Demonstrarea  competenței  față  de  EFSM  2.1  
Exemplu  de  scenariu:

garaj.  Atelierul  conține  un  cilindru  de  acetilenă  și  
există  un  pericol  pentru  mediu  reprezentat  de  
acoperișul  de  azbest  al  atelierului.  IC  de  nivel  
tactic  a  fost  mobilizat  la  incident.Patru  aparate  de  pompare  sunt  prezente  la  un  

incendiu  într-un  atelier  de  reparații  auto.  CI  inițial  
a  implementat  un  plan  tactic  ținând  cont  de  
informațiile  obținute  de  la  ocupantul
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Implicarea  actuală  și  potențială  a  celorlalți  respondenți  din  categoriile  1  și  2,  așa  
cum  sunt  definite  în  părțile  1  și  3  din  anexa  1  la  Legea  privind  situațiile  civile  din  
2004.  Acestea  includ  poliția,  serviciul  de  ambulanță,  autoritatea  locală,  serviciile  
de  sănătate,  utilitățile,  agenția  de  mediu,  sănătatea  mediului,  Agenția  pentru  
Protecția  Sănătății,  Agenția  de  Autostrăzi  etc.  și  orice  alte  persoane  relevante,  cum  
ar  fi  ocupantul  sau  proprietarul  sediului,  au  fost  evaluate  integral,  ținând  cont  de  
implicațiile  mai  largi  ale  incidentului,  cum  ar  fi:  întreruperea  serviciilor  de  utilități,  
poluarea  mediului  rezultată  în  urma  incidentului,  potențialul  efect  asupra  sănătății  
în  zonă,  păstrarea  dovezilor,  perturbarea  infrastructurii  de  transport.

Comandantul  strategic  ar  aranja  ca  datele  despre  disponibilitatea  calătării  
și  a  aparatelor  pentru  următoarele  48  de  ore  să  fie  disponibile  imediat.  
Estimează  necesarul  de  20  de  pompe,  10  ofițeri  de  vârf  în  următoarele  24  de  
ore.  Adunați  șefii  de  departament  pentru  a  analiza  alte  evenimente  prioritare  
cunoscute  în  următoarele  2  zile  lucrătoare  și  pentru  a  raporta  concluziile  lor.

1.2k  organizează  briefing-uri  
cuprinzătoare  și  în  timp  util  cu  persoane  
relevante

Criteriu  de  performanta

1.2f  să  furnizeze  informații  precise  și  în  
timp  util  mass-media  și  să  utilizeze  
resursele  media  pentru  a  informa  și  
proteja  comunitatea

Criteriu  de  performanta

Exemple  de  caracteristici  ale  performanței  unui  comandant  de  incident  
care  ar  îndeplini  standardul  cerut

Comandantul  strategic  a  avut  o  conferință  de  presă  organizată  în  legătură  cu  
alte  agenții  implicate  și  contactele  mass-media  cunoscute.  A  avut  o  declarație  
pregătită  de  comun  acord  cu  alte  agenții  pentru  a  informa  și  a  consilia  
comunitatea  cu  privire  la  natura  incidentului  și  la  posibilele  efecte  pe  termen  mediu  
și  lung.

Exemple  de  caracteristici  ale  performanței  unui  comandant  de  incident  
care  ar  îndeplini  standardul  cerut

Determinați  implicarea  
curentă  a  altor  agenții,  activitățile  lor  
curente  și  contactele  cheie

Comandantul  strategic  a  inițiat  o  conferință  de  informare  cu  șeful  polițist,  CEO  al  
Autorității,  liderii  de  partid  al  Autorității  și  ofițerul  Agenției  de  Mediu  pentru  a  schița  
calendarul  proiectat  al  incidentului  pentru  a  le  permite  să-și  interfațeze  interesele,  
prioritățile  și  resursele.

1.1g  anticipați  cererea  probabilă  de  
resurse  și  implicarea  furnizării  globale  a  
serviciilor

Demonstrarea  competenței  împotriva  EFSM  1  
Exemplu  de  scenariu:  prăbușirea  unei  clădiri  
publice  mari  într-un  centru  oraș  în  urma  unei  explozii.
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Glosar  de  termeni
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Organizare

Debrief

Strategic

Proceduri  standard  de  operare

Sistematic

Evaluarea  analitică  a  riscurilor

Evaluarea  dinamică  a  riscurilor

Evaluarea  generică  a  riscurilor

Modul  tactic

Incident

Datorită  mediului  în  continuă  schimbare  la  un  incident,  
pentru  „cele  mai  bune  practici”  CI  ar  trebui  să  se  asigure  
că,  de  îndată  ce  resursele  permit,  este  efectuată  și  
documentată  un  ARA.  Acesta  trebuie  să  fie  monitorizat  
în  mod  constant  și  actualizat  la  intervale  de  20  de  
minute  sau  oricând  se  schimbă  riscul  pentru  echipaje.

evaluarea  și  modul  tactic  au  fost/este  corecte  •  

Informează  procesul  DRA  în  curs

Evaluarea  analitică  a  riscurilor”  include  următoarele  
elemente:

Modelul  de  management  al  riscului  din  figura  A1  de  
mai  jos  este  un  instrument  care  poate  fi  utilizat  pe  
terenul  incidentului  pentru  a  ajuta  procesul  ARA.  De  
asemenea,  poate  fi  folosit  pentru  a  furniza  informații  

relevante  de  la  locul  incidentului,  prin  debrief-ul  
incidentului,  înapoi  în  procesul  de  evaluare  a  riscurilor  
la  nivel  sistematic,  confirmând  sau  modificând  astfel  
„Evaluarea  generală  a  riscurilor”  sau  „Procedurile  
operaționale  standard”  ale  organizațiilor.

După  ce  a  efectuat  o  evaluare  dinamică  a  riscurilor  și  a  
stabilit  un  mod  tactic,  comandantul  incidentului  trebuie  
să  ia  în  considerare  o  abordare  mai  detaliată,  acest  

proces  fiind  cunoscut  în  FRS  ca  „Evaluarea  analitică  a  
riscurilor”.

Figura  A2  este  un  exemplu  de  formular  ARA  utilizat  la  
Colegiul  Pompierilor.  Este  utilizat  împreună  cu  Evaluările  
generice  ale  riscurilor  (GRA)  care  se  găsesc  în  folderul  
„Ghid  pentru  evaluarea  riscurilor  operaționale” (Fire  
Service  Guide  Volume  3)

Figura  A1:

Model  de  management  al  riscului

A1.2  Procesul  analitic  
de  evaluare  a  riscurilor

Procesul  analitic  de  evaluare  a  riscurilor
ANEXA  1
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A1.1  Introducere •  O  evaluare  a  măsurilor  de  control  existente  cu  
măsuri  de  control  suplimentare  introduse  
după  caz.  •  Confirmarea  că  riscul  dinamic

•  O  evaluare  oficială  a  pericolelor,  cine  sau  ce  este  
expus  riscului  din  cauza  acestor  pericole,  
probabilitatea  și  severitatea  riscului
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Ar  trebui  să  se  acorde  o  atenție  suplimentară  problemelor  de  

mediu  cât  mai  curând  posibil,  (cerința  de  a  aborda  acest  lucru  

pe  spatele  formularului  ar  trebui  să  acționeze  ca  un  prompt  

pentru  CI  sau  comandantul  de  sector).

Suport  de  comandă  pentru  debriefing  și  audit

2.  Folosind  grila  de  cinci  puncte  pentru  a  decide  SEVERITATEA  
și  PROBABILITATEA  asociate  fiecărui  pericol.  Înmulțiți  

scorurile  de  severitate  și  probabilitate  împreună  și  

introduceți  totalul  pentru  a  calcula  evaluarea  riscului:  de  

exemplu,  tolerabil,  moderat,  ridicat,  foarte  ridicat.

scopuri.3.  Introduceți  totalul  și  evaluarea  riscului  în  coloanele  

corespunzătoare  și  decideți  dacă  măsurile  de  control  

existente  sunt  adecvate.
4.  În  cazul  în  care  nu  este  cazul,  enumerați  măsurile  de  control  

suplimentare  care  sunt  necesare  pentru  a  face  gestionarea  

riscului  tolerabilă.

Orice  note  sau  planuri  relevante  trebuie  incluse  pe  spatele  

formularului  înainte  ca  acesta  să  fie  semnat  de  către  

Comandantul  de  incident  sau  de  sector,  care  își  asumă  

responsabilitatea  pentru  operațiunile  din  zona  de  operațiuni  relevantă.

Formularele  completate  trebuie  adunate  de

ANEXA  1
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A1.2.1  Procesul  analitic  1.  
Completați  informațiile  despre  incident  sau  sector  

și  identificați  numărul  GRA  corespunzător,  
dacă  este  cazul  (a  se  vedea  reversul  
formularului  pentru  index).  Identificați  
pericolele  semnificative,  cele  care  pot  fi  
expuse  riscului  și  măsurile  de  control  existente.
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Figura  A2.5  
Exemplu  de  mod  tactic,  eliberare  de  substanțe  
periculoase,  de  tranziție

Alte  exemple  de  aplicare  a  
sectorizării  Figura  A2.1  Exemple  de  

dezvoltare  a  sectorului

Figura  A2.3  
Exemplu  de  mod  tactic,  eliberare  de  substanțe  
periculoase,  mod  defensiv

Figura  A2.6  
Exemplu  de  sectorizare  pentru  nave.

Figura  A2.2  
Exemplu  de  desemnare  a  sectorului  la  un  RTC  multiplu

Figura  A2.4  
Exemplu  de  mod  tactic,  eliberare  de  substanțe  
periculoase,  mod  ofensiv

Machine Translated by Google



ANEXA  2

101

Sectorul  2

Intrarea  principala

Intrarea  principala

Sectorul  1

Intrarea  principala

Figura  A2.1

Sectorul  4

Sectorul  3

Sectorul  1

Sectorul  1

Sectorul  3

Sectorul  5

Sectorul  3

Sectorul  4

Sectorul  1

Sectorul  3

Sectorul  2

Exemple  de  dezvoltare  a  sectorului

Intrarea  principala

Sectorul  4

Comanda  de  incident
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ANEXA  2
Sistem  de  comandă  a  incidentelor

Camion

Sectorul  3

Sectorul  1

Exemplu  de  desemnare  a  sectorului  la  un  RTA  multiplu

Sectorul  2 Antrenor

Figura  A2.2

terasament

Machine Translated by Google



Comanda  de  incident

ANEXA  2

103

Figura  A2.3
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ANEXA  2
Sistem  de  comandă  a  incidentelor

Figura  A2.5
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ANEXA  2

Figura  A2.6
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For'd  Sector

Sectorul  Mașini

Modul  defensiv

Sector  pupa

Sectorul  Midship

Modul  ofensiv

Modul  ofensiv

Figura  A2.6

Exemplu  de  sectorizare  pentru  nave

Modul  defensiv
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A3.2  Luarea  deciziilor  în  mod  
naturalist  (NDM)

ANEXA  3
Psihologia  comandei  (cu  amabilitatea  profesorului  Rhona  Flin)

107

A3.1  Luarea  deciziilor  Abilitatea  

de  luare  a  deciziilor  a  comandantului  incidentului  este  
una  dintre  componentele  esențiale  ale  comenzii  și  
controlului  eficient  în  răspunsul  la  urgență.  În  ciuda  
importanței  vitezei  mari  de  luare  a  deciziilor  în  serviciul  
de  pompieri  și  a  unui  număr  de  alte  ocupații,  abia  de  
curând  psihologii  cercetători  au  început  să  investigheze  
luarea  deciziilor  liderilor  în  situații  solicitante,  cu  presiune  
de  timp.

4.  Alegeți  și  implementați  opțiunea  preferată.

Literatura  tradițională  de  luare  a  deciziilor  din  
management,  statistică  și  economie  este  foarte  extinsă,  
dar  oferă  puțină  relevanță  pentru  comandantul  

incidentului,  deoarece  tinde  să  fie  derivată  din  studiile  
unor  probleme  specificate  (adesea  de  natură  artificială),  
factorilor  de  decizie  neexperimentați  și  mizei  reduse.  
recompense.  Mai  mult  decât  atât,  este  rareori  preocupat  
de  situații  ambigue,  dinamice,  șanse  care  pun  viața  în  
pericol  sau  presiunea  mare  a  timpului,  toate  caracteristicile  
importante  ale  unui  mediu  de  incendiu  sau  de  salvare.

În  ultimii  zece  ani  a  existat  un  interes  din  ce  în  ce  mai  
mare  din  partea  psihologilor  aplicați  pentru  luarea  
deciziilor  naturaliste  (NDM),  care  are  loc  în  medii  
complexe  din  lumea  reală  (Klein  și  colab.,  1993;  Zsambok  
și  Klein,  1997;  Flin  și  colab.,  1997).  Acești  cercetători  
studiază  de  obicei  luarea  deciziilor  experților  în  medii  
dinamice,  cum  ar  fi  punțile  de  zbor,  operațiunile  militare,  
locurile  de  incendiu,  centrele  de  traumă  din  spitale/
unitățile  de  terapie  intensivă  și  industriile  cu  risc  ridicat,  
de  exemplu  sălile  de  control  al  centralei  nucleare.

Teoretic,  acest  tip  de  abordare  ar  trebui  să-ți  permită  să  
iei  cea  mai  „cea  mai  bună”  decizie,  cu  condiția  să  ai  
energia  mentală,  timp  nelimitat  și  toate  informațiile  
relevante  pentru  a  efectua  analiza  deciziei.

Această  cercetare  NDM  are  o  semnificație  enormă  pentru  
înțelegerea  modului  în  care  comandanții  și  echipele  lor  
iau  decizii  la  locul  incidentului,  deoarece  oferă  descrieri  

despre  ceea  ce  fac  comandanții  experți  atunci  când  iau  
decizii  operaționale  în  situații  de  urgență.

1.  Identificați  problema.

Dacă  ne  întoarcem  la  literatura  psihologică  standard  
privind  luarea  deciziilor,  aceasta  nu  ne  spune  aproape  
nimic  despre  luarea  deciziilor  de  urgență,  deoarece  o  
mare  parte  din  aceasta  se  bazează  pe  studenți  care  
îndeplinesc  sarcini  banale  în  laboratoare.  În  mod  similar,  
cercetarea  de  management  se  preocupă  de  indivizi  care  
iau  decizii  strategice  atunci  când  au  la  dispoziție  câteva  
ore  sau  zile  pentru  a  se  gândi  la  opțiuni,  evaluându-le  cu  
atenție  pe  fiecare,  la  rândul  lor,  în  raport  cu  obiectivele  
lor  de  afaceri,  folosind  metode  de  analiză  a  deciziilor.  
Acestea  oferă  o  serie  de  cadre  explicative,  care  pot  avea  
valoare  pentru  luarea  deciziilor  managerilor,  unde  aceștia  
sunt  încurajați  să  imite  un  stil  analitic  de  luare  a  deciziilor.  
În  forma  sa  cea  mai  simplă,  aceasta  include  de  obicei  
următoarele  etape:

Aceasta  este  de  obicei  metoda  de  luare  a  deciziilor  în  
care  managerii  sunt  instruiți.  Dar  știm  din  experiența  
noastră  de  zi  cu  zi  că  atunci  când  ne  aflăm  într-o  situație  
familiară,  luăm  multe  decizii  aproape  automat  pe  baza  
experienței  noastre.  Nu  generăm  și  evaluăm  în  mod  
conștient  opțiuni;  pur  și  simplu  știm  ce  trebuie  făcut.  
Aceasta  poate  fi  numită  intuiție  sau  „simțire  intestinală”,  
dar,  de  fapt,  pentru  a  realiza  aceste  judecăți  are  loc  o  
activitate  mentală  foarte  sofisticată.  Deci  putem  compara  
aceste  două  tipuri  de  bază  de  luare  a  deciziilor,  
comparația  mai  lentă,  dar  mai  analitică  și  judecata  mai  
rapidă,  intuitivă.  Ce  stil  folosesc  comandanții  când  decid  
ce  să  facă  la  locul  incidentului?

2.  Generați  un  set  de  opțiuni  pentru  rezolvarea  problemei/
alternativelor  de  alegere.

Psihologia  comenzii  începe  să  apară  ca  un  subiect  de  
cercetare  distinct  pentru  psihologii  interesați  de  selecție,  
instruire,  evaluarea  competențelor,  luarea  deciziilor,  
managementul  stresului,  leadership  și  lucrul  în  echipă.  
Următoarea  prezentare  generală  a  cercetărilor  recente  
în  luarea  deciziilor,  stresul  și  leadershipul  se  bazează  pe  
Flin  (1996),  care  oferă  o  examinare  mai  detaliată  a  
acestor  probleme.

3.  Evaluați  aceste  opțiuni  concomitent  utilizând  una  dintr-
un  număr  de  strategii,  cum  ar  fi  ponderarea  și  
compararea  caracteristicilor  relevante  ale  opțiunilor.
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5.  Bucle  de  feedback  de  acțiune  (reacții  în  timp  real  la  
condițiile  schimbate).

9.  Scopuri  și  norme  organizaționale.

Atunci  cum  decid  ei  cursurile  corecte  de  acțiune?  În  viziunea  
cercetătorilor  NDM,  modelele  tradiționale,  normative  de  

luare  a  deciziilor,  care  se  concentrează  pe  procesul  de  
generare  a  opțiunilor  și  evaluarea  simultană  pentru  alegerea  
unui  curs  de  acțiune,  nu  se  aplică  frecvent  în  setările  NDM.

Există  o  serie  de  abordări  teoretice  ușor  diferite  în  cadrul  
fraternității  NDM  pentru  a  studia  luarea  deciziilor,  dar  toate  
împărtășesc  un  interes  pentru  domeniile  dinamice  de  înaltă  
presiune,  în  care  experții  urmăresc  mai  degrabă  decizii  
satisfăcătoare  decât  cele  optime  din  cauza  constrângerilor  
de  timp  și  risc.

6.  Stresul  de  timp.

3.  Schimbări  și  obiective  concurente.

În  mediile  tipice  NDM,  informațiile  provin  din  multe  surse,  
sunt  adesea  incomplete,  pot  fi  ambigue  și  sunt  predispuse  
la  schimbări  rapide.  Într-o  situație  de  urgență,  comandantul  
incidentului  și  echipa  sa  lucrează  într-un  cadru  de  mare  
stres,  risc  ridicat,  presiune  în  timp,  iar  viața  celor  afectați  de  
urgență  (inclusiv  personalul  lor  de  pompieri)  poate  depinde  
de  deciziile  lor.

4.  Condiții  dinamice  și  în  continuă  schimbare.

„Comandanții  de  la  terenul  de  pompieri  au  susținut  că  nu  
„fac  alegeri”,  „luau  în  considerare  alternative”  sau  „evaluează  
probabilitățile”.  Ei  se  vedeau  ca  acționând  și  reacționând  pe  
baza  experienței  anterioare;  generau,  monitorizau  și  
modificau  planuri  pentru  a  răspunde  nevoilor  situațiilor.  
Rareori  comandanții  focului  au  contrastat  chiar  și  două  
opțiuni.  Nu  am  putut  vedea  nicio  modalitate  prin  care  
conceptul  de  alegere  optimă  ar  putea  fi  aplicat.  Mai  mult,  s-
a  părut  că  o  căutare  a  unei  alegeri  optime  i-ar  putea  opri  
comandanții  la  sol  de  foc  suficient  de  mult  pentru  a  pierde  
controlul  asupra  operațiunii.  Comandanții  de  pompieri  au  
fost  mai  interesați  să  găsească  acțiuni  viabile,  oportune  și  
rentabile.” (Klein  i  colab.,  1993,  p139).

10.  Factori  de  decizie  cu  experiență

1.  Obiective  prost  definite  și  sarcini  prost  structurate.

Dr.  Gary  Klein  de  la  Klein  Associates,  Ohio,  efectuează  
cercetări  în  procesul  de  luare  a  deciziilor  încercând  să  
„penetreze  în  capul”  factorilor  de  decizie  care  operează  în  
multe  domenii  diferite.  Abordarea  lui  Klein  a  rezultat  din  
nemulțumirea  sa  față  de  aplicabilitatea  modelelor  tradiționale  
de  luare  a  deciziilor  la  situații  din  viața  reală,  în  special  atunci  
când  deciziile  ar  putea

2.  Incertitudine,  ambiguitate  și  date  lipsă.

Cercetarea  lui  Klein  a  început  cu  un  studiu  asupra  
comandanților  de  teren  de  incendiu  urban  care  trebuiau  să  
ia  decizii  cum  ar  fi  dacă  să  inițieze  căutarea  și  salvarea,  dacă  

să  înceapă  un  atac  ofensiv  sau  să  se  concentreze  asupra  
măsurilor  de  precauție  defensive  și  cum  să-și  desfășoare  
resursele  (Klein  și  colab.,  1986).  a  constatat  că  relatările  
comandanților  de  la  pompieri  cu  privire  la  luarea  deciziilor  
nu  se  potriveau  cu  niciun  cadru  convențional  de  arbore  de  
decizie.

7.  Mize  mari.

Zece  factori  caracterizează  luarea  deciziilor  în  medii  
naturaliste:

8.  Jucători  multipli  (factori  de  echipă).

În  timpul  interviurilor  post-incident,  ei  au  constatat  că  
comandanții  puteau  descrie  alte  posibile  căi  de  acțiune,  dar  
au  susținut  că  în  timpul  incidentului  nu  au  petrecut  deloc  
timp  să  delibereze  despre  avantajele  sau  dezavantajele  
acestor  diferite  opțiuni.

Se  pare  că  acești  comandanți  de  incident  s-au  concentrat  pe  
evaluarea  și  clasificarea  situației  în  fața  lor.  Odată  ce  au  
recunoscut  că  au  de-a  face  cu  un  anumit  tip  de  eveniment,  
de  obicei  știau  și  răspunsul  tipic  pentru  a-l  aborda.  Ei  ar  
evalua  apoi  rapid  fezabilitatea  acelui  curs  de  acțiune,  
imaginându-și  cum

fi  salvator  de  vieți.  Era  interesat  de  mediile  operaționale  în  
care  factorii  de  decizie  experimentați  trebuiau  să  stabilească  
un  curs  de  acțiune  în  condiții  de  mize  mari,  presiuni  de  timp,  

setări  dinamice,  incertitudine,  informații  ambigue  și  jucători  
multipli.
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Caracteristicile  cheie  ale  modelului  RPD  sunt  următoarele:

•  Concentrați-vă  pe  evaluarea  situației  •  

Scopul  este  de  a  satisface  și  nu  de  a  optimiza  

•  Pentru  factorii  de  decizie  cu  experiență,  prima  opțiune  este  

de  obicei  funcțională  •  Generarea  în  serie  și  evaluarea  

opțiunilor  (planuri  de  acțiune)  •  Verificarea  planului  de  acțiune  

va  funcționa  folosind

(o  „reluare  a  acțiunii”  în  sens  invers)  și  dacă  este  considerată  

problematică,  atunci  se  va  încerca  să  o  modifice  sau  să  o  

adapteze  înainte  de  a  fi  respinsă.  În  acel  moment,  comandantul  
ar  reexamina  situația  pentru  a  genera  un  al  doilea  curs  de  

acțiune.

Pentru  factorul  de  decizie,  strategiile  de  tip  NDM  (cum  ar  fi  

RPD)  par  mai  degrabă  un  răspuns  intuitiv  decât  o  comparație  

analitică  sau  o  alegere  rațională  a  opțiunilor  alternative.  

Deoarece  „intuiția”  este  definită  ca  „puterea  minții  prin  care  

percepe  imediat  adevărul  lucrurilor  fără  raționament  sau  

analiză”,  atunci  aceasta  poate  fi  o  etichetă  acceptabilă  pentru  

RPD,  care  este  evaluarea  rapidă  a  situației  pentru  a  obține  

recunoașterea  modelelor  și  amintirea  asociată  a  un  plan  de  

acțiune  potrivit  din  memorie.

simulare  •  

Concentrare  pe  elaborarea  și  îmbunătățirea  planului  

de  acțiune  •  Factorul  de  decizie  este  pregătit  

să  acționeze

În  prezent,  acesta  pare  a  fi  unul  dintre  cele  mai  bune  modele  

disponibile  pentru  a  fi  aplicat  situației  de  urgență,  indiferent  

dacă  mediul  este  civil  sau  militar;  onshore  sau  offshore;  aviație,  
industrială  sau  medicală.  În  SUA,  modelul  RPD  este  adoptat  pe  

scară  largă,  este  utilizat  la  Academia  Națională  de  Pompieri,  

precum  și  într-o  serie  de  medii  militare,  medicale,  aviatice  și  

industriale  (vezi  Klein,  1998).  Modelul  RPD  și  tehnicile  de  

cercetare  asociate  au  început  să  genereze  un  grad  de  interes  

în  Marea  Britanie,  în  special  de  către  Agenția  de  Cercetare  a  

Apărării  și  Serviciul  de  Pompieri.

Klein  Associates  a  studiat,  de  asemenea,  alți  factori  de  decizie  

care  se  confruntă  cu  caracteristici  de  cerere  similare  (de  

exemplu,  căpitani  de  pluton  de  tancuri,  comandanți  de  război  

naval,  asistente  de  terapie  intensivă)  și  au  găsit  același  model  

de  rezultate.  Pe  baza  acestor  constatări,  au  dezvoltat  un  șablon  

al  acestei  strategii  numit  Modelul  de  decizie  bazat  pe  

recunoaștere.

Dacă  situația  este  mai  complexă  și/sau  decidentul  nu  poate  

clasifica  atât  de  ușor  tipul  de  problemă  cu  care  se  confruntă,  

atunci  ca  și  în  Nivelul  2,  poate  exista  o  fază  de  diagnostic  

(evaluarea  situației)  mai  pronunțată.

Modelul  a  evoluat  în  trei  formate  de  bază  (vezi  Figura  A  3/1).

În  cazurile  în  care  decidentul  este  mai  puțin  sigur  de  opțiune,  

atunci  modelul  RPD,  versiunea  de  Nivel  3  indică  faptul  că  înainte  

de  implementarea  unei  acțiuni  există  o  scurtă  evaluare  mentală  
pentru  a  verifica  dacă  există  probabilitatea  de  a  exista  probleme.  

Aceasta  se  numește  simulare  mentală  sau  pre-playing  cursul  

acțiunii

Aceasta  poate  implica  o  potrivire  simplă  a  caracteristicilor  în  

care  decidentul  se  gândește  la  mai  multe  interpretări  ale  

situației  și  utilizează  caracteristici  cheie  pentru  a  determina  care  

interpretare  oferă  cea  mai  bună  potrivire  cu  indicii  disponibile.  

Alternativ,  decidentul  poate  fi  nevoit  să  combine  aceste  

caracteristici  pentru  a  construi  o  explicație  plauzibilă  a  situației;  

aceasta  se  numește  construirea  poveștii,  o  idee  care  a  fost  

derivată  din  cercetările  juridice  în  luarea  deciziilor  juraților.  În  

cazul  în  care  răspunsul  adecvat  este  asociat  fără  ambiguitate  

cu  evaluarea  situației,  acesta  este  implementat  așa  cum  este  

indicat  în  modelul  de  Nivel  1.

Acesta  descrie  modul  în  care  factorii  de  decizie  cu  experiență  

pot  decide  rapid  asupra  cursului  adecvat  de  acțiune  într-o  

situație  de  înaltă  presiune.

În  cea  mai  simplă  versiune,  prezentată  ca  Nivelul  1,  decidentul  

recunoaște  tipul  de  situație,  cunoaște  răspunsul  adecvat  și  îl  

implementează.

l-ar  implementa,  pentru  a  verifica  dacă  ceva  important  ar  putea  

merge  prost.  Dacă  ar  avea  în  vedere  orice  problemă,  atunci  

planul  ar  putea  fi  modificat,  dar  numai  dacă  l-ar  respinge,  ar  

lua  în  considerare  o  altă  strategie.
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Nu

[Potrivire  povești]

Implementați  cursul  de  acțiune

Experimentați  situația  într- un

da,  dar

Așteptările

da

Acțiunea  1 ...n

Nivelul  2  –  Diagnosticați  situația

Experimentați  situația  într- un

Evaluați  acțiunea  (n)

analog]

Acțiune  tipică

Recunoașterea  are  patru  produse  secundare

Obiective  plauzibile

Experimentați  situația  într- un

Anomalie

Implementați  cursul  de  acțiune

modifica

[Prototip  sau

Interferență

Acțiune  tipică

[Prototip  sau  analog]

Recunoașterea  are  patru  produse  secundare

[Prototip  sau  analog]

Figura  A  3/1:  Modelul  de  decizie  prin  recunoaștere  Klein,  1996

Implementați  cursul  de  acțiune

[Potrivire  caracteristică]

Schimbarea  contextului

Nivelul  1  –  Potrivire  simplă

Recunoașterea  are  patru  produse  secundare

Indici  relevante

Clarifica

Așteptările

da

Schimbarea  contextului

Schimbarea  contextului

Indici  relevante

Obiective  plauzibile

Va  funcționa?

Așteptări  Indici  relevante

tipic

[Stimulare  mentală]

Obiective  plauzibile

Percepută  ca

Diagnostica

Percepute  ca  tipice

Percepute  ca  tipice

Nivelul  3  –  Evaluați  cursul  de  acțiune
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Multiplu

Solu ie

Variabila  de  riscRISC  MARE

Fără  opțiuni

Problema  NU

informație

Înțeles

Disponibil

Multiplu

Alege Programa

Cât  timp  este  disponibil?

Înțeles

Disponibil

Crea

LIMITA

Înțeles

Sarcini  de  făcut

Adună  mai  multe

Disponibil

Înțeles

Aplicați  regula

Timp  disponibil

Opțiune

Problemă

Opțiuni

Care  este  problema?

SAU  NU

Sarcini

Regulă

Cât  de  riscant  (prezent  și  viitor)?

Problemă

INDICE
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A3.4  Roluri  de  comandă  și  
stil  de  decizie

Dacă  luăm  în  considerare  modelul  Orașanu,  abilitate-
cheie  este  potrivirea  stilului  corect  de  decizie  la  cerințele  
sau  toleranțele  situației.  De  exemplu,  nu  folosiți  stilul  

rapid  intuitiv  RPD  atunci  când  există  timp  pentru  a  evalua  
opțiunile.  În  plus,  ofițerii  superiori  de  pompieri  în  roluri  
de  comandă  strategică  pot  necesita  o  pregătire  specială  
pentru  a-i  descuraja  să  folosească  abordarea  RPD  rapidă  
atunci  când  o  metodă  analitică  mai  lentă  ar  fi  mai  
potrivită  (Fredholm,  1997).

În  mod  evident,  abordarea  RPD  nu  este  adecvată  pentru  
toate  tipurile  de  decizii  operaționale  și  alți  cercetători  
NDM  au  dezvoltat  taxonomii  ale  diferitelor  tipuri  de  
decizii  pe  care  le  iau  alți  comandanți  de  urgență,  cum  ar  
fi  piloții,  în  diferite  situații  (vezi  Figura  A3/2).  Cercetătorii  
NASA  Crew  Factors  (Orășanu,  1995)  au  descoperit  că  doi  
factori  cheie  ai  evaluării  inițiale  a  situației  sunt  judecățile  
de  timp  și  risc  și  că  aceștia  pot  determina  strategia  de  
decizie  adecvată  de  utilizat.  Problema  analizei  dinamice  
a  riscului  este  o  componentă  semnificativă  a  evaluării  
situației  pe  terenul  de  incendiu,  așa  cum  sa  discutat  în  
Capitolul  3  (vezi  și  Fire  Engineers  Journal,  mai,  1998).

Există  diferențe  semnificative  în  echilibrul  abilităților  
cognitive  cerute  comandanților,  în  funcție  de  rolul  lor  
(mai  degrabă  decât  rangul)  într-o  operațiune  dată,  
ascendent  de  la  nivelul  operațional  sau  al  sarcinii,  la  
comanda  tactică  și  la  comanda  strategică  (Home  Office,  
1997).  Din  studiile  de
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Kerstholt  (1997,  p189)  a  constatat  dintr-un  studiu  cu  
interviu  cu  comandanții  de  batalioane  ai  operațiunilor  de  
menținere  a  păcii,  că  „deciziile  au  fost  luate  mai  ales  
analitic  în  faza  de  planificare  și  intuitiv  în  timpul  execuției  
misiunii.  Prin  procedură  analitică  am  înțeles  că  mai  multe  
opțiuni  au  fost  cântărite  în  mod  explicit  una  față  de  
cealaltă,  în  timp  ce  o  decizie  intuitivă  însemna  că  
comandantul  „știa”  imediat  ce  decizie  să  ia.”

Nici  presiunea  timpului,  nici  riscul  imediat  ridicat  nu  ar  
trebui  să  influențeze  comanda  la  acest  nivel,  unde  scopul,  
dacă  este  posibil,  este  de  a  concepe  o  soluție  optimă  
pentru  situație,  ținând  cont  de  implicațiile  mai  largi  și  pe  
termen  lung.  Comandantul  strategic  este  de  obicei  
îndepărtat  de  incident  și  va  fi  sprijinit  pe  tot  parcursul  de  
o  echipă  de  ofițeri  de  rang  inferior.

Aceasta  se  referă  la  planificarea  și  coordonarea  acțiunilor  
determinate  la  nivel  strategic.

Numai  când  timpul  le  va  permite  ei  se  vor  putea  angaja  în  
luarea  deciziilor  analitice  și  în  compararea  opțiunilor.

Comandamentul  strategic  

Aceasta  implică  politica  generală  de  comandă  și  control,  
decizia  priorităților  pe  termen  mai  lung  pentru  comandanții  
tactici  și  planificarea  situațiilor  neprevăzute  în  funcție  de  
răspunsul  inamicului.

Factorul  de  decizie  tactic  este  probabil  să  fie  la  fața  locului,  
cu  misiunea  de  a  menține  un  model  mental  bun  al  planului  
în  evoluție  și  al  evenimentelor  în  desfășurare.  Evaluarea  
situației  este  de  așteptat  să  fie  o  componentă  mai  
semnificativă  a  luării  deciziilor  tactice  decât  petrecerea  
timpului  pentru  alegerea  răspunsurilor  adecvate.

RPD)  a  situa iilor  întâlnite.  Conștientizarea  continuă  a  
situației  trebuie  să  rămână  foarte  ridicată,  deoarece  
performanța  lor  depinde  de  identificarea  rapidă  a  situației  
și  de  accesul  rapid  la  tiparele  stocate  de  răspunsuri  
preprogramate.

Cu  toate  acestea,  comandantul  tactic  poate  fi  nevoit  să  
„creeze”  timp  pentru  a  se  angaja  într-o  gândire  reflexivă  
și,  atunci  când  este  necesar,  să  folosească  strategii  de  
decizie  mai  analitice  pentru  a  evalua  cursuri  alternative  de  acțiune.

Controlul  comportamentului  la  acest  nivel  este  orientat  spre  obiectiv

Comandamentul  operațional  
Acesta  implică  comandanții  de  linie  de  front  sau  de  sector  

care  trebuie  să  implementeze  ordine  de  la  nivel  tactic.

Retipărit  cu  permisiunea  Societății  de  Factori  Umani  și  
Ergonomie

și  structurat  prin  „controlul  feed-forward”  printr-o  regulă  
stocată.  Regulile  stocate  sunt  de  tipul  if  (state)  then  
(diagnostic)  sau  if  (state)  then  (acțiune  de  remediere).

Aceștia  funcționează  în  timp  real  și  trebuie  să  reacționeze  
rapid  la  cerințele  situației.  Se  presupune  că  luarea  deciziilor  
la  acest  nivel  conține  elemente  intuitive  și  bazate  pe  reguli.  
Se  presupune  că,  sub  presiunea  timpului  și  cu  risc  ridicat,  

ei  iau  decizii  în  primul  rând  bazate  pe  recunoașterea  
modelelor  (de  ex.

Sarcina  conține,  de  asemenea,  un  element  analitic  
puternic,  deoarece  coordonarea  mai  multor  surse  de  
informații  și  resurse  necesită  o  conștientizare  care  nu  

poate  fi  bazată  doar  pe  proceduri.

strategiile  de  decizie  ale  comandanților  (vezi  Flin,  1996;  
Flin  et  al,  1997;  Zsambok  &  Klein,  1997)  aceste  roluri  sunt  
prezentate  pe  scurt  mai  jos  în  ceea  ce  privește  abilitățile  
de  decizie  necesare.

Stilul  de  luare  a  deciziilor  presupus  a  fi  adoptat  pentru  
luarea  deciziilor  strategice  este  creativ  sau  analitic,  
deoarece  situațiile  întâlnite  vor  prezenta  o  serie  de  
elemente  sau  dezvoltări  noi  pe  care  comandantul  strategic  
nu  le-a  întâlnit  anterior.

Efortul  de  a  găsi  soluții  optime  riscă  să  „blocheze”  luarea  
deciziilor,  prin  urmare  obiectivul  lor  principal  este  să  
găsească  un  curs  de  acțiune  satisfăcător  și  viabil.

Datorită  presiunii  mai  mari  a  timpului  la  acest  nivel,  luarea  
deciziilor  se  bazează  într-o  măsură  mult  mai  mare  pe  
potrivirea  acțiunii  condiționale  sau  raționamentul  bazat  
pe  reguli.  Acest  stil  este  caracterizat  de  acțiuni  controlate  
derivate  din  procedurile  stocate  în  memorie.

Figura  de  mai  jos  prezintă  modelul  procesului  de  decizie  
pentru  piloții  cu  aripă  fixă.  (Orasanu  1995B)
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Comanda  de  incident

Încărcare  mare  de  memorie  de  lucru.

potrivirea  modelelor  din  memoria  pe  termen  lung.

Raționamentul  bazat  pe  cunoștințe.

Stilul  de  decizie

Bazat  pe  reguli  implicite  sau  bazat  pe  abilități.  „Simt  instinctiv”

Compararea  opțiunilor  analitice Recuperarea  și  compararea  mai  multor  cursuri  de  acțiune.

Recuperarea  (și  repetiția)  regulilor  pentru  cursul  acțiunii  

Raționament  explicit  bazat  pe  reguli.  Dacă  x  atunci  y.

Recunoașterea  rapidă  a  situației  bazată  peIntuitiv/

Dezvoltarea/sinteza  de  noi  cursuri  de  acțiune.

Decizii  bazate  pe  recunoaștere  (RPD)

Identificarea  situației.

Raționamentul  bazat  pe  cunoștințe.

Tabelul  1:  Stiluri  de  decizie  de  comandă

Rezolvarea  creativă  a  problemelor

Procese  cognitive

Procedural/
Proceduri  standard  de  operare

Diagnosticarea  situației  nefamiliare  care  necesită  căutare  și  
analiză  extinsă  a  informațiilor.
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procesare  cognitivă  mult  mai  mare.  Astfel,  acestea  durează  
mai  mult  timp  pentru  a  se  realiza,  iar  pentru  majoritatea  
indivizilor  pot  fi  folosite  doar  în  situații  de  relativ  calm  și  
distragere  minimă  a  atenției.

Cea  mai  sofisticată  (și  consumatoare  de  resurse)  este  
rezolvarea  creativă  a  problemelor,  care  necesită  un  
diagnostic  al  unei  situații  nefamiliare  și  crearea  unui  nou  

curs  de  acțiune.  Aceasta  este  cea  mai  solicitantă  dintre  cele  
patru  tehnici,  necesită  o  expertiză  semnificativă  și,  după  
cum  a  constatat  Kerstholt  (1997),  este  mai  probabil  să  fie  
utilizată  într-o  fază  de  planificare,  mai  degrabă  decât  în  
timpul  unei  operațiuni  reale.

Metodele  procedurale  presupun  identificarea  problemei  cu  

care  se  confruntă  și  extragerea  din  memorie  a  regulii  sau  a  
metodei  predate  pentru  a  face  față  acestei  situații  
particulare.  Astfel  de  metode  de  decizie  (de  ex.  exerciții,  
rutine  și  proceduri  standard)  sunt  frecvent  practicate  în  
timpul  antrenamentului.

Din  descrierea  de  mai  sus  a  tehnicilor  de  luare  a  deciziilor  
asociate  cu  anumite  roluri  de  comandă,  par  să  existe  patru  
stiluri  principale  de  luare  a  deciziilor  utilizate  de  comandanți:  
creativ,  analitic,  procedural  și  intuitiv.

Luarea  deciziilor  analitice  necesită,  de  asemenea,  o  evaluare  
completă  a  situației,  căutarea  riguroasă  a  informațiilor  și  
apoi  reamintirea,  compararea  critică  și  evaluarea  cursurilor  
alternative  de  acțiune.  Din  nou,  cu  o  pregătire  adecvată,  
este  posibil  ca  unele  dintre  aceste  opțiuni  să  fi  fost  deja  
evaluate  în  timpul  exercițiilor  sau  întâlnirilor  de  planificare.  
Acestea  sunt  cele  mai  puternice  două  tehnici  de  decizie,  
deoarece  operează  pe  seturi  mari  de  informații,  dar,  în  
consecință,  necesită

Cu  experiență,  ofițerii  pot  folosi,  de  asemenea,  cel  mai  
rapid  stil  de  luare  a  deciziilor,  luarea  deciziilor  intuitivă  sau  
bazată  pe  recunoaștere  descris  mai  sus.  În  acest  caz,  poate  
să  nu  existe  o  regulă  sau  o  procedură  scrisă,  dar  
comandantul  recunoaște  rapid  tipul  de  situație  și  reamintește  
imediat  un  curs  adecvat  de  acțiune,  pe  baza  experienței  
anterioare.

În  situații  cu  mișcare  rapidă,  cu  risc  ridicat,  aceste  stiluri  
sunt  dificil,  dacă  nu  imposibil  de  utilizat,  iar  pentru  a  
menține  comanda  și  controlul,  ofițerii  trebuie  să  se  bazeze  
pe  stiluri  procedurale  sau  intuitive  care  vor  produce  o  
decizie  satisfăcătoare,  dacă  nu  optimă.
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Implicațiile  de  instruire  ale  aplicării  acestei  noi  cercetări  
decizionale  la  operațiunile  de  incendiu  și  salvare  sunt  
mai  întâi  de  a  determina  tipurile  de  situații  în  care  
comandanții  de  pompieri  cu  experiență  folosesc  tipul  
intuitiv  de  luare  a  deciziilor  RPD.  În  aceste  situații,  
accentul  critic  va  fi  pe  evaluarea  situației.

Brehmer  (1993)  este  interesat  în  mod  deosebit  de  acest  
tip  de  sarcină  de  decizie  dinamică,  despre  care  consideră  
că  are  patru  caracteristici  importante:  o  serie  de  decizii  
care  sunt  interdependente,  o  problemă  care  se  schimbă  
în  mod  autonom  și  ca  rezultat  al  acțiunilor  decidentului  
și  un  real  scenariu  temporal.

El  dă  următorul  exemplu:  „Luați  în  considerare  problemele  
de  decizie  cu  care  se  confruntă  un  șef  de  pompieri  cu  
sarcina  de  a  stinge  incendiile  forestiere.  El  primește  
informații  despre  incendii  de  la  un  avion  de  observare  și  
pe  baza  acestor  informații,  apoi  trimite  comenzi  către  
unitățile  sale  de  pompieri.  Aceste  unități  îi  raportează  
apoi  despre  activitățile  și  locațiile  lor,  precum  și  despre  
incendiu,  iar  șeful  pompierilor  folosește  aceste  informații  

(și  orice  alte  informații  pe  care  le  poate  obține,  de  
exemplu,  de  la  o  vizită  personală  la  incendiu  și  la  
stingerea  incendiului).  unități)  să  emită  noi  comenzi  până  
la  stingerea  incendiului.” (p1).

•  timpul  disponibil  •  
nivelul  de  risc  •  

complexitatea/familiaritatea  situației  (sau  deloc)  •  
disponibilitatea  informațiilor

Marinei  americani  care  favorizează  modelul  RPD  au  

dezvoltat  un  volum  foarte  util  de  15  exerciții  de  decizie  
în  Mastering  Tactics:  A  Tactical  Decision  Games  Workbook  
(Schmitt,  1994,  vezi  Klein,  1998).

Psihologii  pot  oferi  o  serie  de  tehnici  de  cercetare  pentru  
a  începe  să  exploreze  într-un  mod  mai  științific  abilitățile  
de  comandă  a  incidentelor  (de  exemplu,  Burke,  1997;  
Flin  și  colab.,  1997).  De  exemplu,  una  dintre  cele  mai  
importante  caracteristici  ale  sarcinii  de  decizie  a  unui  
comandant  de  pompieri  este  viteza  de  dezvoltare  a  focului.

Acestea  sunt  o  serie  de  scenarii  de  decizie  tactică  în  care  

este  prezentată  o  descriere  a  unei  probleme  și  ofițerilor  
li  se  cere  să  elaboreze  rapid  și  să  explice  o  soluție  la  
problemă  care  poate  apoi

Așadar,  următoarea  etapă  este  de  a  descoperi  indiciile  
pe  care  acești  experți  le  folosesc  atunci  când  evaluează  
rapid  un  incident  și  răspunsurile  pe  care  ar  alege  să  le  
aplice  după  ce  au  evaluat  situația.

În  esență,  baza  unei  bune  pregătiri  de  comandă  trebuie  
să  fie  o  înțelegere  adecvată  a  proceselor  de  luare  a  
deciziilor  utilizate  de  comandanții  eficienți.

Comandanții  mai  puțin  experimentați  trebuie  să  fie  
instruiți  să  recunoască  caracteristicile  cheie  sau  indicii  
ale  diferitelor  scenarii  folosind  incidente  simulate  cu  
feedback  detaliat  cu  privire  la  luarea  deciziilor.  Ei  trebuie  
să  dezvolte  un  depozit  de  amintiri  de  incidente  (de  la  
evenimente  reale,  antrenament  pe  simulator,  studii  de  
caz,  conturi  de  experți)  pe  care  să  le  poată  utiliza  pentru  
a-și  conduce  căutarea  informațiilor  critice  de  clasificare  
la  un  nou  incident.

Studiile  comandanților  militari  și  de  aviație  au  arătat  că  
următorii  factori  sunt  de  o  importanță  deosebită  în  
determinarea  stilului  de  decizie:

Brehmer  și  colegii  săi  au  dezvoltat  un  program  de  
calculator  (FIRE)  bazat  pe  un  scenariu  de  incendiu  
forestier  care  încorporează  cele  patru  elemente  de  luare  
a  deciziilor  dinamice  descrise  mai  sus.

Dovezile  sugerează  că  comandanții  folosesc  toate  cele  
patru  stiluri  de  decizie  într-o  măsură  mai  mare  sau  mai  
mică,  în  funcție  de  caracteristicile  evenimentului  și  de  
cerințele  sarcinilor  rezultate.  Pentru  comandanții  mai  
înalți,  distanțați  de  linia  frontului,  caracteristicile  sarcinii  
se  schimbă  în  termeni  de  interval  de  timp,  scară,  sferă  și  
complexitate,  necesitând  o  utilizare  mai  mare  a  abilităților  
analitice  și  creative  (Fredholm,  1997).

Factorul  de  decizie  ia  rolul  șefului  de  pompieri  și,  folosind  

harta  grilă  a  zonei  afișată  pe  ecranul  computerului,  
acesta  sau  el  trebuie  să  ia  o  serie  de  decizii  cu  privire  la  
desfășurarea  resurselor  de  stingere  a  incendiilor  cu  
scopul  de  a  stinge  incendiul  și  de  a  proteja.  o  bază  de  
control.

să  fie  discutat  cu  echipa  și/sau  cu  antrenorul.  Acest  lucru  

îi  ajută  pe  ofițeri  să  învețe  indiciile  critice  pentru  anumite  
tipuri  de  situații  și  să  stocheze  metode  de  a  face  față  
situațiilor  noi.
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Comanda  de  incident

Conducerea  într-un  context  militar  întruchipează  conceptele  

de  comandă,  control,  organizare  și  datorie.  Au  existat  cercetări  

militare  extinse  în  domeniul  conducerii,  dintre  care,  din  păcate,  

nu  vede  niciodată  lumina  zilei  în  afara  comunității  de  cercetare  

a  apărării.

Nu  toți  cercetătorii  sunt  de  acord  că  luarea  deciziilor  

comandanților  de  incidente  cu  experiență  va  fi  degradată  de  

expunerea  la  factori  de  stres  acut.  Klein  (1998)  subliniază  că  

aceste  efecte  sunt  cele  mai  tipice  atunci  când  sunt  utilizate  

strategii  de  decizie  analitică.  În  schimb,  tipul  de  strategie  de  

decizie  bazată  pe  recunoaștere,  folosit  de  experți  sub  presiune,  

poate  fi  de  fapt  rezistent  la  stres.

Brehmer  (1993)  folosește  teoria  controlului  pentru  a  îngloba  

procesul  dinamic  de  decizie,  „factorul  de  decizie  trebuie  să  

aibă  obiective  clare,  trebuie  să  fie  capabil  să  constate  starea  

sistemului  pe  care  încearcă  să-l  controleze,  trebuie  să  fie  

capabil  să  schimbe  sistemul  și  el  trebuie  să  aibă  un  model  al  

sistemului.” (p.  10).

În  operațiunile  de  foc,  stresul  poate  avea,  de  asemenea,  un  

impact  asupra  luării  deciziilor  comandanților  și  trebuie  luate  

în  considerare  tehnicile  de  gestionare  a  acestei  necesități  (a  

se  vedea  Flin  1996  pentru  detalii  suplimentare).

I.  vagabondaj  tematic  când  decidentul  trece  de  la  scop  la  scop  

II.  Enchistment,  factorul  de  decizie  se  concentrează  doar  

pe  un  singur  scop  care  pare  fezabil  și,  ca  în  (i)  nu  reușește  să  

ia  în  considerare  toate  obiectivele  relevante;  și  III.  un  

refuz  de  a  lua  orice  decizie.

Cu  toate  acestea,  găsirea  unei  specificații  precise  a  

comportamentelor  necesare  sau  a  stilului  de  conducere  este  

mai  puțin  frecvent  articulată.

El  susține  că  decidentul  trebuie  să  aibă  un  „model  mental”  bun  

al  sarcinii  pentru  a  controla  un  eveniment  dinamic,  cum  ar  fi  

un  incendiu  de  pădure,  iar  cercetările  sale  i-au  permis  să  

identifice  mai  multe  probleme  de  formare  a  modelului:  

abordarea  complexității,  echilibrarea  obiectivelor  concurente,  

întârzierile  de  feedback  și  luarea  în  considerare  a  posibilelor  

efecte  secundare  ale  acțiunilor.

Abilitatea  de  conducere  este,  în  general,  considerată  a  fi  un  
atribut  cheie  al  unui  Comandant  de  Incident  și,  într-o  anumită  

măsură,  poate  fi  privită  ca  un  termen  umbrelă  pentru  

competențele  necesare  care  trebuie  instruite.

Charlton  (1992),  care  a  fost  responsabil  pentru  selecția  
viitorilor  comandanți  de  submarin,  s-a  referit  la  răspunsul  

„zbor,  luptă  sau  îngheț”  manifestat  ca  probleme  în  luarea  

deciziilor,  „viziunea  în  tunel”,  agresiune  greșită  direcționată,  

retragere  și  „sindromul  fluturelui” „unde  individul  trece  de  la  

un  aspect  al  problemei  la  altul,  fără  soluție  de  metodă  sau  

prioritate” (p54).  El  menționează,  de  asemenea,  auto-amăgirea  

în  cazul  în  care  comandantul  student  neagă  existența  sau  
amploarea  unei  probleme,  regresia  la  abilități  mai  de  bază  și  

incapacitatea  de  a  stabili  priorități.

Brehmer  (1993)  susține  că  pot  apărea  trei  „patologii  ale  luării  

deciziilor”,  el  le  numește  pe  acestea

Acțiunile  comandantului  sunt  supuse  unor  întârzieri  de  

feedback,  adică  întârzieri  în  timpul  implementării  acțiunilor  

sau  în  primirea  de  către  comandant  a  informațiilor  de  

actualizare  a  stării.  Studiile  lui  Brehmer  au  arătat  că  deseori  

factorii  de  decizie  nu  iau  în  considerare  astfel  de  întârzieri  de  

feedback,  de  exemplu  trimițând  prea  puține  unități  de  stingere  

a  incendiilor,  deoarece  nu  anticipează  că  incendiul  se  va  fi  

extins  până  la  primirea  raportului  de  stare.

Efectele  stresului  asupra  gândirii  comandanților  și  asupra  

capacității  de  luare  a  deciziilor  prezintă  un  interes  deosebit.

Weiseath  (1987)  discutând  despre  cerințele  cognitive  
îmbunătățite  pentru  lideri  în  condiții  de  stres  descrie  

concentrarea  redusă,  îngustarea  percepției,  fixarea,  

incapacitatea  de  a  percepe  problemele  simultane,  distragerea  

atenției,  dificultatea  de  a  stabili  prioritățile  și  percepția  

distorsionată  a  timpului.
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Adair  și-a  dezvoltat  ideile  din  experiențele  sale  cu  armata  

britanică  și  a  susținut  că  liderul  eficient  trebuie  să  se  
concentreze  pe  nevoile  individului,  sarcinii  și  echipei.  Acest  

model  funcțional  nu  s-a  schimbat  semnificativ  de  la  expunerea  

sa  inițială  în  urmă  cu  treizeci  de  ani  și  continuă  să  fie  predat  

într-o  gamă  largă  de  cursuri  de  management.

Leadership  centrat  pe  acțiune  cu  modelul  său  simplu  din  trei  
cercuri.

Într-o  situație  de  urgență  care  are  o  presiune  mare  de  timp  și  

risc,  atunci  este  puțin  probabil  ca  un  stil  de  conducere  

consultativ  să  fie  total  adecvat  și,  în  timp  ce  comandantul  
incidentului  trebuie  să  solicite  sfaturi  de  la  experții  disponibili  

și  să  asculte  comandanții  de  sector,  stilul  adecvat  este  probabil  

să  fie  fi  mai  aproape  de  directiv  decât  de  democratic.

Modelul  dominant  de  conducere  pentru  instruirea  în  serviciile  

armate  britanice,  serviciile  de  urgență  și  în  managementul  de  

nivel  inferior  este  cel  al  lui  Adair  (1988)

Literatura  de  cercetare  managerială  despre  leadership  este  o  

progresie  de  la  o  concentrare  de  lungă  durată  asupra  

caracteristicilor  de  conducere,  la  cercetarea  în  anii  1960  asupra  

comportamentelor  liderului  (de  exemplu,  autocratic  vs  

democratic;  echipă  vs  sarcină),  până  la  conștientizarea  că  

recomandările  „o  mărime  potrivită  pentru  toate”  ale  cel  mai  bun  stil  de  conducere

I.  să  poată  diagnostica  situația  (sarcina/problema,  starea  de  

spirit,  competența,  motivația  echipei),  II.  au  o  gamă  largă  

de  stiluri  disponibile  (de  exemplu,  delegat,  consultativ,  

coaching,  facilitator,  directiv),  III.  potrivi  stilul  ei  la  situație  (de  

exemplu  modelul  Hersey  și  Blanchard  (1988)  de  

leadership  situațional).În  timp  ce  diagrama  celor  trei  cercuri  și  sfaturile  asociate  

pentru  lideri  sunt  intuitiv  atrăgătoare,  a  existat  puține  lucrări  

empirice  pentru  a  testa  dacă  poate  funcționa  într-adevăr  ca  o  

teorie  explicativă  a  leadershipului  în  sarcinile  manageriale  de  

rutină  sau  în  situații  de  comandă  de  urgență.

este  puțin  probabil  să  funcționeze.  Teoriile  contingenței  au  

subliniat  că  stilul  de  conducere  nu  poate  fi  considerat  izolat.  
Astfel,  ceea  ce  este  un  comportament  de  conducere  eficient  

este  probabil  să  depindă  de  personalitatea  și  abilitățile  

liderului,  de  situația  și  de  competența  și  motivația  grupului  

condus.  Astfel,  cel  mai  eficient  lider  trebuie  să:

Machine Translated by Google



Comanda  de  incident

Chichester:  Wiley.

Driskell,  J.  &  Salas,  E.  (1996)  (Eds)  Stress  and  Human  
Performance.  Mahwah,  NJ:  LEA.

În  cele  din  urmă,  comandantul  incidentului  nu  lucrează  
și  nu  ar  trebui  să  lucreze  singur.  Necesitatea  unei  

performanțe  eficiente  a  echipei  pe  terenul  incidentului  
rămâne  primordială.  Progresele  recente  în  pregătirea  
echipelor,  cunoscute  sub  numele  de  Crew  Resource  
Management  (CRM)  au  fost  dezvoltate  de  industria  
aviației  și  sunt  acum  utilizate  în  medicină  și  industria  energetică.
Accentul  este  pus  pe  abilitățile  non-tehnice  relevante  

pentru  comanda  incidentelor,  cum  ar  fi  conducerea,  
conștientizarea  situației,  luarea  deciziilor,  climatul  de  
echipă  și  comunicarea  (a  se  vedea  Flin,  1995b;  Salas  și  
colab.,  în  presă  pentru  detalii  suplimentare).  Pompierii  care  au

Flin,  R.  (1995a)  Comanda  incidentelor:  Luarea  deciziilor  
și  lucrul  în  echipă.  Jurnalul  Colegiului  Pompierilor,  1,  7-15.

Necesitatea  unei  schimbări  perceptibile  a  stilului  de  
conducere  este  foarte  evidentă  atunci  când  se  observă  
exerciții  de  urgență  simulate  când  presiunea  de  timp  și  
cerințele  sarcinilor  sunt  crescute.  Mai  mult,  acest  lucru  
transmite  un  mesaj  foarte  important  restului  echipei  că  
situația  este  gravă  și  că  va  trebui,  de  asemenea,  să  
„schimbă  vitezele”  și  să-și  ascute  performanța.

Referințe  la  apendicele  trei  Brunacini,  
A.  (1991)  Siguranța  comenzii:  un  semnal  de  trezire.  
National  Fire  Protection  Association  Journal,  ianuarie,  
74-76.

Fredholm,  L.  (1997)  Modele  de  luare  a  deciziilor  în  
operațiunile  majore  de  stingere  a  incendiilor  și  de  salvare.  În  R.

Burke,  E.  (1997)  Competență  în  comandă:  Cercetare  și  
dezvoltare  în  Brigada  de  Pompieri  din  Londra.  În  R.  Flin,  
E.  Salas,  M.  Strub  și  L.  Martin  (eds)  Luarea  deciziilor  sub  
stres.  Aldershot:  Ashgate.

Flin,  E.  Salas,  M.  Strub  &  L.  Martin  (Eds)  Luarea  deciziilor  
sub  stres.  Aldershot:  Ashgate.

Flin,  R.,  Salas,  E.,  Strub,  M.  &  Martin,  L.  (1997)

Punctul  esențial  este  că  comandantul  ar  trebui  să  fie  
confortabil  cu  stilul  cerut  și  că  comandanții  din  prima  
linie  ar  trebui  să  aibă  o  înțelegere  clară  a  autorității  lor  

delegate  și  a  planului  de  acțiune  al  comandantului  de  
incident.

au  studiat  acest  tip  particular  de  antrenament  al  factorilor  
umani  au  susținut  că  are  aplicații  clare  pentru  serviciul  
de  pompieri  (Bonney,  1995,  Wynne,  1994).

(Eds)  Luarea  deciziilor  sub  stres:  Teme  și  aplicații  
emergente.  Aldershot:  Ashgate.

Flin,  R.  (1995b)  Managementul  resurselor  echipajului  
pentru  echipe  din  industria  petrolieră  offshore.  Journal  
of  European  Industrial  Training,  19,9,  23-27.

În  lumea  afacerilor,  moda  actuală  în  stilul  de  conducere  
sunt  stilurile  delegate,  consultative,  exprimate  în  limbajul  
împuternicirii  și  al  leadershipului  transformațional.  
Aceste  abordări  nu  au  fost  dezvoltate  având  în  vedere  
comandantul  incidentului  și,  deși  s-a  argumentat  mai  sus  
că  un  stil  consultativ  poate  fi  inadecvat,  în  special  în  
etapele  inițiale  ale  unui  incident,  acest  lucru  nu  înseamnă  
că  nu  ar  trebui  să  existe  nicio  delegare  către  mai  mulți  
comandanți  juniori.

Flin,  R.  (1996)  Asezat  pe  scaunul  fierbinte.  Lideri  și  echipe  
pentru  managementul  incidentelor  critice.

Home  Office  (1997)  Dealing  with  Disaster.  A  treia  editie.  
Londra:  OTS

Klein,  G.  (1998)  Surse  de  putere  Cum  oamenii  iau  decizii.  
Cambridge,  Mass:  MIT  Press.

Într-un  incident  mai  mare,  o  autoritate  considerabilă  
trebuie  să  fie  încredințată  comandanților  de  sector,  

cărora  li  se  va  cere  să  ia  decizii  critice  și  care  nu  vor  avea  
întotdeauna  timp  sau  oportunitatea  să  solicite  opinia  
comandantului  incidentului.  Acești  indivizi  trebuie  să  

aibă  expertiza  și  încrederea  pentru  a  lua  decizii  pe  
măsură  ce  este  nevoie.
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Klein,  G.  (1997)  Modelul  Recunoaștere-Primed  Decision  
(RPD):  Looking  back,  look  forward.  În  C.  Zsambok  &  G.  Klein  
(Eds)  Naturalistic  Decision  Making.  Mahwah,  NJ:  Lawrence  
Erlbaum.

Aplicarea  managementului  resurselor  în  organizații.

Klein,  G.,  Calderwood,  R.  și  Clinton-Cirocco,  A.

Schmitt,  J.  (1994)  Stăpânirea  tacticii.  Caiet  de  lucru  pentru  
jocul  de  decizie  tactică.  Quantico,  Virginia.  Asociația  US  
Marine  Corps.

Zsambok,  C.  &  Klein,  G.  (1997)  (Eds)  Naturalistic  Decision  
Making.  Mahwah,  NJ:  LEA.

Salas,  B.,  Bowers,  C.  &  Edens,  B.  (în  presă)  (eds.)

Luare  a  deciziilor  naturaliste.  Mahwah,  NJ:  LEA.

Murray,  B.  (1994)  Mai  multe  îndrumări  necesare  pentru  
comandanții  superiori  pe  terenul  de  incendiu.  Incendiu,  87,  
iunie,  21-22.

În  Proceedings  of  the  Human  Factors  Society  a  30-a  reuniune  
anuală.  San  Diego:  HFS.

Orasanu,  J.  &  Fischer,  U.  (1997)  Găsirea  deciziilor  în  medii  
naturaliste:  Vederea  din  carlingă.  În  C.  Zsambok  și  G.  Klein  

(Eds)

New  Jersey.  LEA.
(1986)  Luare  rapidă  a  deciziilor  pe  terenul  de  incendiu.

Klein,  G.,  Orasanu,  J.,  Calderwood,  R.  &  Zsambok,  C.  (1993).  

(Eds.)  Luarea  deciziilor  în  acțiune.  New  York:  Ablex.
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1.2  Acest  ghid  discută  diferitele  etape  ale  Modelului  de  luare  
a  deciziilor  și  explică  modul  în  care  procesul  realizează  DRA.

1.3  Natura  ciclică  a  modelului  înseamnă  că  este  deosebit  de  
potrivit  pentru  medii  în  schimbare  și  dinamice.  Modelul  este  
o  diagramă  simplă  care  ghidează  utilizatorii  prin  procesul  de  
luare  a  deciziilor  într-un  mod  organizat.  Acest  proces  reduce  
potențialul  ca  informațiile  să  fie  ratate  și  necesită  stabilirea  și  
implementarea  obiectivelor.  Un  element  cheie  în  acest  proces  

este  luarea  în  considerare  a  siguranței  și  dezvoltarea  
sistemelor  de  lucru  sigure.

Unele  dintre  beneficiile  acestui  lucru  sunt  enumerate  mai  jos:

și  revizuire.  •  

Sprijină  pregătirea  ofițerilor  în  procesul  de  
management.

Pentru  individ:

•  Identifică  zonele  pentru  o  analiză  ulterioară  în  profunzime

1.4

Spre  serviciu:

•  Încurajează  persoanele  să-și  folosească  inițiativa  și  să  își  
asume  responsabilitatea  personală.  •  Facilitează  

evaluarea  consecventă  a  abilităților  de  management.  •  

Reunește  și  consolidează  formarea  și  experiența  reală.  
•  Oferă  o  structură  pentru  dezvoltarea  și  controlul  sistemelor  

de  lucru  sigure.

1.1  Această  notă  introduce  Modelul  de  luare  a  deciziilor  ca  
instrument  pentru  evaluarea  dinamică  a  riscurilor  (DRA).  
Modelul  oferă  un  cadru  de  luare  a  deciziilor  pentru  orice  
sarcină  sau  eveniment,  fiecare  individ  necesită  abilitățile  de  a-
și  aplica  principiile  pentru  a  controla  riscurile  asociate  unei  
activități.  Prin  urmare,  modelul  decizional  este  aplicabil  

întregului  personal  la  toate  nivelurile.

EVALUAREA

Progres

Informații  
despre  sarcină  sau  

eveniment

COMUNICAREA

HOTĂRÂND ACȚIONARE

Informații  
despre  risc  și  
beneficii

Informație  despre

Adunarea
ȘI REZULTAT

CONTROLUL

GÂNDIRE
OBIECTIVE

Informatii  
despre

Resurse
PLAN
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Model  de  luare  a  deciziilor  (cu  amabilitatea  Brigăzii  de  Pompieri  din  Londra)

Introducere Aplicarea  modelului  de  luare  a  deciziilor  
pentru  dezvoltarea  personală  Acest  sistem  

identifică  în  mod  clar  cele  mai  bune  practici  în  
luarea  deciziilor  pentru  tot  personalul  care  dezvoltă  
aceste  abilități.  Formalizarea  unei  abordări  de  bune  
practici  în  procesul  decizional  facilitează  feedback-ul  
consecvent  pentru  indivizi  cu  privire  la  performanța  lor  
și  identifică  atât  aspectele  pozitive,  cât  și  negative  ale  acțiunilor  lor.
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ACȚIONARE

Informație  despre

EVALUAREA

Progres

Resurse

HOTĂRÂND

Informații  
despre  risc  și  
beneficii

ȘI
GÂNDIRE

PLAN REZULTAT
Informatii  

despre

CONTROLUL

COMUNICAREA

Informații  
despre  sarcină  sau  

eveniment

Adunarea
OBIECTIVE

1.6  Următoarele  sunt  exemple  de  cazuri  în  care  modelul  de  
luare  a  deciziilor  ar  putea  beneficia  de  personal  altul  decât  
cei  care  participă  la  incidente  operaționale.

Acțiune  
•  Comunicarea  obiectivelor  și  planului  tuturor  celor  prezenți  

la  incident.

Fiecare  etapă  identificată  în  model  se  încadrează  într-una  
dintre  aceste  activități.

ac iunea  
accidentului.  •  Probleme  de  performanță  

sau  conduită.  •  Proceduri  de  complimente  sau  
reclamații.  •  Probleme  de  bunăstare.

2.1  Modelul  de  luare  a  deciziilor  este  format  în  jurul  a  două  
activități  principale,  Decizia  și  Acțiunea.

Decizia  •  
Adunarea  și  gândirea  la  toate  informațiile  disponibile.

Lista  nu  este  exhaustivă:

1.5  Utilizarea  modelului  de  luare  a  deciziilor  va  confirma  cele  
mai  bune  practici  și  va  identifica  nevoile  de  formare  atunci  
când  este  aplicat  unei  situații  dinamice.  Procesul  de  feedback  
va  identifica,  de  asemenea,  când  trebuie  introduse  sau  
îmbunătățite  politicile,  procedurile  sau  echipamentele.

2.2  Funcțiile  din  cadrul  celor  două  activități  principale  ale  

Modelului  decizional  sunt  explicate  după  cum  urmează.

Adunarea  și  gândirea

ANEXA  4
Model  de  luare  a  deciziilor

2.  Modelul  decizional

•  Identificarea  obiectivelor  adecvate.  •  
Definirea  unui  plan.  •  Luarea  în  considerare  
a  rezultatelor  evaluărilor.

•  Controlul  activității.  •  Evaluarea  
rezultatului  planului.

•  Îmbunătățește  cunoștințele  și  abilitățile  oricărui  
personal  care  își  poate  asuma  rolul  de  manager  
la  orice  nivel.

•  Accidente,  investigarea  accidentelor  și  post
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4.2

În  fazele  inițiale  ale  oricărui  proces  de  luare  a  

deciziilor  este  necesar  să  se  colecteze  informații  relevante.  
Există  patru  surse  de  informare

•  Informații  despre  riscuri  și  beneficii.

•  Informații  despre  progres.

Următoarele  sunt  câteva  exemple  de  informații  

despre  Sarcina/Evenimentul  pe  care  ar  trebui  să  le  ia  în  

considerare  persoana  sau  persoanele  care  urmează  procesul.

Strângerea  și  gândirea  2.3  
Adesea,  nu  este  posibil  să  culegeți  toate  informațiile  despre  o  sarcină  sau  un  
eveniment  înainte  de  a  fi  necesar  să  luați  măsuri.

4.1

•  Informații  despre  Sarcina/Evenimentul.

Prima  etapă  a  procesului  implică  colectarea  de  

informații  relevante,  valorificând  în  același  timp  timpul  

disponibil.  Trebuie  recunoscut  faptul  că  colectarea  de  

informații  este  cheia  pentru  luarea  deciziilor  eficiente.

•  Informații  despre  Resurse.

Aceasta  se  leagă  de  Pasul  1  al  Riscului  dinamic

•  Ce  este  mediul?  •  Ce  se  întâmplă?  •  

Este  situația  statică  de  dezvoltare.  •  

Ce  a  dus  la  eveniment?  •  Cine  este  implicat?  •  

Există  riscuri  imediate  pentru  cineva?

Evaluarea  situației,  sarcinii  și  persoanelor  expuse  riscului.

Evaluare:
disponibile  se  poate  dovedi  vitală  pentru  procesul  de  luare  a  

deciziilor.

care  ar  trebui  luat  în  considerare:

Această  listă  nu  este  exhaustivă  și  alte  informații

2.4  În  încercarea  de  a  realiza  sisteme  sigure  de  lucru,  este  

esențial  să  se  strângă  suficiente  informații  pe  baza  cărora  să  

se  poată  lua  o  decizie  motivată.

3.1

3.2

2.5  Pentru  a  realiza  sisteme  sigure,  un  factor  cheie  va  fi  natura  
sarcinii  sau  evenimentului  și  presiunile  de  timp  care  sunt  

asociate  cu  acesta.

Comanda  de  incident

Informații  despre  sarcină  sau  eveniment

4.  Informații  despre  sarcină  sau  
eveniment

ANEXA  4

121

3.  Colectarea  de  informații

EVALUAREA

Informații  
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Progres

COMUNICAREA
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despre  risc  și  
beneficii

HOTĂRÂND ACȚIONARE
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OBIECTIVE
Informatii  
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Informații  despre  Resurse

•  Oameni  •  
Echipamente.  •  
Politici  și  proceduri  agreate.  •  Surse  
de  informare.  •  Alte  agenții  și  
cunoștințe  sau  formare.

5.1  Ce  este  disponibil  pentru  a  ajuta  la  rezolvarea  sarcinii  sau  

a  evenimentului?  Aceasta  poate  include:

Lista  poate  fi  extinsă  în  funcție  de  complexitatea  
situației.

5.  Informații  despre  resursele  
disponibile

Model  de  luare  a  deciziilor
ANEXA  4
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Informatii  
despre

GÂNDIRE

REZULTATOBIECTIVE
Resurse

Progres

Informații  
despre  sarcină  sau  

eveniment

COMUNICAREA

Informații  
despre  risc  și  
beneficii
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6.3

Acest  lucru  va  deveni  evident  doar  atunci  când

•  Cui  și/sau  pentru  ce  evenimentul  este  susceptibil  să  

prezinte  un  risc.  •  Care  sunt  beneficiile  potențiale  

ale  unui  anumit  curs  de  acțiune?

Factorul  de  decizie  ar  trebui  să  ia  în  considerare:

6.1  Pentru  a  lua  o  decizie  echilibrată,  este  esențial  ca  riscurile  

potențiale  să  fie  luate  în  considerare  în  raport  cu  beneficiile  

percepute.

procesul  este  aplicat  unei  anumite  sarcini/eveniment.

6.2  În  luarea  în  considerare  a  riscurilor  și  beneficiilor,  ar  trebui  

luată  cea  mai  largă  abordare,  deoarece  acestea  se  pot  aplica  

oamenilor,  proprietăților,  mediului  sau  unei  combinații  a  tuturor  

acestora  și/sau  multor  altele.

6.4

Comanda  de  incident

Informații  despre  riscuri  și  beneficii
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beneficii
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7.1  Ca  parte  a  procesului,  factorului  de  decizie  i  se  vor  
prezenta  informații  suplimentare  pe  măsură  ce  situația  
se  dezvoltă.  Aceste  informații  ar  trebui  menținute  la  zi  
încă  din  primele  etape.

Ca  parte  a  naturii  ciclice  a  modelului  de  luare  a  
deciziilor,  Colectarea  de  informații  despre  progres  este  
analizată  mai  detaliat  mai  târziu  în  această  notă.

7.2  Într-un  stadiu  incipient,  această  informație  poate  fi  
minimă,  dar  pe  măsură  ce  evenimentul  progresează,  
informațiile  se  vor  dezvolta  într-o  sursă  valoroasă,  
modelând  sau  schimbând  obiectivele  și  planul  general.

7.3

Informații  despre  progres
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8.1  Odată  ce  toate  informațiile  disponibile  au  fost  adunate  

și  luate  în  considerare,  factorul  de  decizie  va  fi  capabil  să  
identifice  și  să  stabilească  o  serie  de  obiective  care  trebuie  
atinse.

Evaluare  a  riscurilor:8.2  Obiective  clare  și  definite  oferă  direcție  pentru  
rezolvarea  sarcinii/evenimentului  într-o  manieră  
satisfăcătoare,  atingând  astfel  obiectivul  principal  al  
Autorității:  „Fă  din  Londra  un  oraș  mai  sigur”

8.3  În  stabilirea  obiectivelor  detaliate,  preocuparea  
principală  este  reducerea  riscurilor  pentru  oameni.  
Obiectivele  care  oferă  soluție  la  o  situație  statică,  dar  
expun  membrii  publicului  sau  brigadei  la  riscuri  inutile,  
nu  ar  fi,  prin  urmare,  acceptabile.

8.4

8.5

Obiectivele  și  planul  elaborat  ulterior  pentru  
implementarea  lor  ar  trebui  să  ofere  rezultate  care  să  fie  
realizabile  cu  un  nivel  acceptabil  de  risc  pentru  situație.

Prin  urmare,  la  stabilirea  obiectivelor  se  face  
legătura  cu  Pasul  2  din  Dynamic

Selectați  sisteme  sigure  de  lucru

Obiective

Comanda  de  incident
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•  Probleme  de  
siguranță.  •  Disponibilitatea  
resurselor  •  Implicarea  altor  agenții  și  obiectivele  

acestora.

9.3  Toate  aceste  priorități  conflictuale  trebuie  luate  în  
considerare  și  luate  în  considerare  în  plan.  Este  probabil  
ca  planul  să  stabilească  o  serie  de  obiective  primare  care,  
odată  atinse,  pot  fi  construite  pentru  a  atinge  obiectivele  
finale.

Evaluarea  dinamică  a  riscurilor:

Evaluarea  sistemelor  de  lucru  alese  
9.7  Într-o  situație  dinamică,  este  probabil  ca  planurile  să  fie  modificate  pe  măsură  
ce  situația  se  dezvoltă.

Odată  ce  Planul  a  fost  formulat,

9.2  Atunci  când  se  elaborează  planuri  eficiente,  este  puțin  
probabil  ca  atingerea  obiectivelor  stabilite  să  fie  luată  în  
considerare  în  mod  izolat.  Pot  exista  o  serie  de  priorități  
conflictuale,  cum  ar  fi:

resursele  sunt  puse  în  aplicare  pentru  a-l  livra.  Aceasta  
se  poate  referi  la  obținerea  unei  anumite  piese  de  
echipament  sau  la  cererea  unui  factor  de  decizie  pentru  
resurse  suplimentare  pentru  a  face  față  unei  situații  în  
curs  de  dezvoltare.

Factorul  de  decizie  poate  trece  la  Pasul  3  al

9.4

Odată  ce  planul  este  elaborat,  Decizia

Etapa  de  planificare  ar  trebui  să  aibă  ca  rezultat  
dezvoltarea  acțiunilor  menite  să  ofere  rezultatele  
necesare  cu  un  nivel  acceptabil  de  risc  pentru  cei  implicați.  
Acestea  sunt  definite  ca  sigure

Maker  va  trebui  să  se  asigure  că  este  suficient

9.1  Această  etapă  a  procesului  necesită  ca  obiectivele  
prioritizate  să  fie  dezvoltate  în  planuri  care  să  fie  
realizabile  și  să  ia  în  considerare  necesitatea  de  a  reduce  

orice  risc  la  niveluri  acceptabile.

9.6

Sisteme  de  lucru.

9.5

Planificare

ANEXA  4
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10.4  Menținerea  relevanței:  informațiile  ar  trebui  să  fie  
relevante  pentru  destinatar,  deoarece  poate  exista  un  
beneficiu  mic  sau  deloc  din  transmiterea  tuturor  detaliilor  
evenimentului.  Eficacitatea  comunicării  este  adesea  

îmbunătățită  prin  includerea  doar  a  detaliilor  care  afectează

10.1  Un  element  esențial  în  implementarea  planului  este  
necesitatea  de  a  asigura  o  comunicare  eficientă  de  la  și  
către  factorul  de  decizie.

destinatarului,  deci  păstrând  informațiile  clare  și  concise.  
Cu  toate  acestea,  trebuie  avut  grijă  să  nu  excludeți  
informațiile  care  pot  afecta  indirect  eforturile  individuale  
sau  siguranța,  cum  ar  fi  munca  celor  din  jur.

Comunicarea  verbală,  fie  că  este  față  în  față  sau  prin  
radio.

10.2  Acest  lucru  este  deosebit  de  relevant  în  situațiile  
dinamice  în  care  schimbările  care  au  loc  pot  să  nu  fie  
ușor  evidente  pentru  toți  cei  implicați.  În  această  secțiune  
a  modelului,  există  aspecte  cheie  care  sunt  esențiale  
pentru  o  comunicare  eficientă.  Acestea  sunt:

10.5  Acuratețe:  informațiile  trebuie  să  fie  exacte  pentru  
a  evita  confuzia  și  interpretarea  greșită  atunci  când  sunt  
transmise  destinatarului.  O  bună  comunicare  nu  va  lăsa  
destinatarul  să  aibă  nicio  îndoială  cu  privire  la  ceea  ce  se  
așteaptă.

10.6  Informații  la  timp:  informațiile  transmise  trebuie  să  
fie  actuale.  Informațiile  care  sunt  depășite  sau  a  căror  
valabilitate  a  expirat  nu  trebuie  transmise.

•  Relevanța  informațiilor.  •  Acuratețea  

informațiilor.  •  Actualitatea  informațiilor.  •  
Selectarea  Mediului  de  utilizat.

10.3  O  comunicare  eficientă  va  permite  celor  implicați  

să  își  îndeplinească  rolul  în  plan  și  să  se  asigure  că  sunt  
ținuți  la  curent  cu  evoluțiile  și  progresele.  Comunicarea  
trebuie  să  fie  în  două  moduri  pentru  a  menține  toate  
părțile  la  curent  cu  progresul.

•  Comunicații  vizuale,  cum  ar  fi  semnalele  de  mână.  •  
Comunicare  scrisă.

10.7  Alegerea  suportului:  Atunci  când  transmiteți  
informații,  este  important  să  se  folosească  un  mediu  
adecvat  situației.  Exemple  de  posibile  media  includ:
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11.  Controlul

Model  de  luare  a  deciziilor

11.3  Dacă  riscurile  nu  sunt  proporționale  cu  beneficiile  
acțiunii,  ar  trebui  introduse  măsuri  suplimentare  de  control.  
Aici  se  face  legătura  către  Pasul  4  al  Evaluării  dinamice  a  

riscurilor:

11.2  Gradul  în  care  responsabilitatea  este  delegată  va  
depinde  de  complexitatea  evenimentului  și  va  varia  pe  
măsură  ce  acesta  progresează.  Delegarea  ar  trebui  să  
urmărească  creșterea,  mai  degrabă  decât  reducerea  
nivelului  de  control  pe  care  Factorul  de  decizie  îl  are  asupra  evenimentului.

10.8  Mediul  cel  mai  potrivit  va  depinde  de  situația  
individuală  și  de  natura  informațiilor  care  trebuie  transmise.  

Ar  fi  nepotrivit,  de  exemplu,  să  te  bazezi  pe  comunicarea  
verbală  într-un  mediu  zgomotos  pentru  a  transmite  o  
denumire  chimică  complexă  atunci  când  o  notă  scrisă  ar  
evita  interpretarea  greșită.

11.1  După  ce  a  comunicat  planul  celor  implicați,  este  
necesar  să  se  asigure  că  resursele  sunt  alocate  
corespunzător,  că  acțiunile  întreprinse

10.9  Confirmare:  Este  important  să  confirmați  că  
comunicarea  a  fost  primită  și  înțeleasă.  Adesea,  cel  mai  

simplu  mod  de  a  vă  asigura  că  destinatarul  a  înțeles  cu  
exactitate  ceea  ce  se  așteaptă  de  la  el  este  să  îl  repetați.

Controlul

Utilizarea  căilor  și  metodelor  de  comunicare  stabilite  va  

ajuta  la  asigurarea  fluxului  eficient  de  informații  către  toți  
cei  implicați.

respectă  planul  și  sunt  puse  în  aplicare  sisteme  sigure  de  
lucru.  Responsabilitatea  pentru  anumite  zone  poate  fi  
delegată  pentru  a  asigura  menținerea  controlului  asupra  
întregului  eveniment  și  pentru  a  permite  persoanelor  să  

îndeplinească  sarcinile  în  mod  eficient.

Introduceți  măsuri  suplimentare  de  control
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se  poate  referi  la  indivizi  care  îndeplinesc  sarcini  și  oferă  
feedback  sau  la  liderii  de  echipă  care  se  asigură  că  
membrii  echipei  sunt  informați  corespunzător.

Acestea  vor  varia  de  la  rapoarte  de  progres  și  situație  
până  la  informații  culese  din  observațiile  proprii  factorilor  
de  decizie.  Toate  aceste  informații  pot  fi  folosite  pentru  

a  ajuta  factorul  de  decizie  în  evaluarea  planului.

12.2  Aceste  rapoarte  ar  trebui  furnizate  în  mod  regulat  
și  este  responsabilitatea  tuturor  persoanelor  să  treacă  
aceste  rapoarte  la  nivelul  următor  în  lanțul  decizional.

Căutați/dați  rapoarte  de  progres  și  situație  –  12.1  
În  timpul  sarcinii/evenimentului,  factorul  de  decizie  va  
primi  informații  dintr-o  varietate  de  surse.

12.4  În  această  etapă  este,  de  asemenea,  necesar  să  se  
evalueze  sistemele  de  lucru  și  eficacitatea  oricăror  măsuri  
de  control.  Dacă  riscul  nu  este  încă  proporțional  cu  
beneficiile,  atunci  munca  nu  ar  trebui  să  continue.  
Aceasta  se  leagă  de  Pasul  5  al  Evaluării  dinamice  a  
riscurilor:

12.3  Este  responsabilitatea  Deciziei  să  se  asigure  că  toate  
persoanele  din  lanțul  de  luare  a  deciziilor  sunt  informate  
în  mod  regulat  cu  privire  la  modificările  ulterioare  ale  
planului,  situația  în  curs  de  dezvoltare  și  progresele  
realizate.  Acest  proces

Reevaluați  sistemele  de  lucru  și  măsurile  
suplimentare  de  control.

Evaluarea
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13.2  În  această  etapă,  Modelul  de  luare  a  deciziilor  

completează  bucla  și  primele  trei  elemente,  împreună  cu  

informațiile  privind  progresul,  ar  trebui  revizuite.

Compararea  progresului  realizat  cu  cel  scontat.  13.3  

Progresul  preconizat  –  După  ce  a  formulat  planul  și  a  alocat  

resursele  necesare  cu  nivelurile  relevante  de  control,  factorul  
de  decizie  va  fi  hotărât  intervalul  de  timp  în  care  trebuie  atinse  
obiectivele  și  evenimentele.  Acesta  este  progresul  scontat  de  

făcut.

dirijarea  si  controlul  personalului  si  resurselor  in  cadrul  unui  

plan  eficient  se  bazeaza  pe  toate  informatiile  disponibile.

13.7  Faza  de  evaluare  completează  bucla  de  culegere  a  

informațiilor  și  asigură  că  controlul  sarcinii/evenimentului  

rămâne  dinamic.

13.6  Rezultatele  comparației  dintre  așteptări  și  realitate  pot  fi  

apoi  utilizate  pentru  a  suplimenta  alte  informații  despre  

sarcină/eveniment  în  partea  „Adunare  și  gândire”  a  modelului.  

Aceste  informații  suplimentare  ar  trebui  să  fie  atunci

13.5  Comparație  –  Factorul  de  decizie  va  trebui  să  facă  o  

comparație  între  progresul  așteptat  și  informațiile  despre  

progresul  efectiv

13.8  Ori  de  câte  ori  devin  informații  noi

luate  în  considerare  și  utilizate  de  factorul  de  decizie  pentru  

a-și  reevalua  obiectivele  și  planul.

determina  dacă  planul  este  eficient  sau  necesită  modificare.

realizat.  Acest  lucru  va  permite  factorului  de  decizie

disponibil  este  introdus  în  proces  și  permite  factorilor  de  
decizie  să  se  asigure  că  actul  de

13.1  După  cum  sa  discutat  mai  devreme,  informațiile  privind  

progresul  vor  deveni  de  o  importanță  mai  mare  pe  măsură  ce  

elementele  interactive  ale  modelului  sunt  puse  în  aplicare.

13.4  Progresul  real  –  Primind  actualizări  regulate  sub  formă  

de  rapoarte  de  progres  sau  de  situație,  factorul  de  decizie  va  
putea  determina  progresul  real  realizat.

Informații  despre  progres
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14.1  Rezultatul  va  fi  atins  cu  succes  atunci  când  Obiectivele  
sunt  îndeplinite  cu  expunere  minimă  la  Risc.

14.3

14.2  De  fiecare  dată  când  sunt  introduse  informații  noi,  
din  orice  sursă,  în  eveniment,  factorul  de  decizie  va  evalua  
obiectivele,  planul  și  structura  de  control  în  lumina  acestor  
informații,  prin  utilizarea  Modelului  de  luare  a  deciziilor,  
pentru  a  se  asigura  că  sistemele  de  lucru  sigure  sunt  
întreținute  și  resursele  sunt  utilizate  cu  cel  mai  bun  efect.

În  cele  din  urmă,  trebuie  subliniat  că  utilizarea  
Modelului  de  luare  a  deciziilor  ar  trebui  să  fie  continuă  pe  
tot  parcursul  unui  eveniment.  În  primele  etape  dinamice,  
poate  fi  folosit  de  mai  multe  ori  și  pe  măsură  ce  
evenimentul  devine  mai  controlat  și  mai  puțin

dinamic  modelul  poate  fi  utilizat  mai  rar.

Rezultat
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Guvernul  prin  ECC(W)

WRF  este  un  organism  de  planificare  care  ia  în  considerare  
planificarea  și  pregătirea  rezilienței  într-un  mod  similar  
cu  Forumurile  Regionale  de  Reziliență  din  Anglia,  dar  cu  
un  nivel  mai  ridicat  de  implicare  politică.  WRF  lucrează  
alături  de  alte  elemente  ale  cadrului  de  protecție  multi-
agenție  la  nivel  local  și  guvernamental  britanic.  Cadrul  
nu  este  o  ierarhie;  LRF-urile  nu  sunt  subordonate  WRF,  

acest  lucru  permite  fluxul  liber  al  informațiilor  în  structura  
multi-agenție.

Nivelul  1  –  înainte  de  o  urgență  în  care  este  disponibilă  
avertizare.  Întâlnirea  va  avea  loc  pentru  a  revizui  situația  
și  a  actualiza  părțile  interesate  locale,  în  vederea  
escaladării  la  Nivelul  Doi,  dacă  situația  o  va  justifica.

Răspunsul  local  este  elementul  de  bază  al  rezilienței  în  
Regatul  Unit,  răspunsul  operațional  la  situații  de  urgență  
fiind  gestionat  la  nivel  local  de  către  grupurile  de  
coordonare  strategică  (SCG).  Guvernul  Regatului  Unit  și  
Guvernul  Adunării  Galilor  lucrează  împreună  la  
dezvoltarea  politicii  de  protecție  civilă.  Concordatul  dintre  
Guvernul  Regatului  Unit  și  Guvernul  Adunării  Galilor  

privind  Legea  privind  situațiile  civile  din  2004  oferă  
claritate  cu  privire  la  rolul  (rolurile)  anticipate  ale  
Guvernului  Adunării  Galilor  în  temeiul  prezentului  act  și,  
în  special  în  ceea  ce  privește  competențele  de  urgență  
în  temeiul  părții  2  a  Legii  privind  situațiile  civile  din  2004. .

Comitetul  pentru  Contingențe  Civile  din  Țara  Galilor  
(WCCC)  este  constituit  și  funcționează  într-un  mod  similar  
cu  Comitetele  Regionale  pentru  Contingențe  Civile  din  
Anglia.  WCCC  va  fi  înființat  pentru  incidente  perturbatoare  
răspândite  pe  scară  largă  care  necesită  un  efort  de  
răspuns  și  de  recuperare  din  toată  Țara  Galilor.  Calitatea  
de  membru  al  WCCC  va  fi  determinată  de  natura  
incidentului  și  va  fi  condusă  de  un  oficial  principal  
predeterminat  dintr-o  listă  de  ofițeri  strategici  și  oficiali.

Guvernul  Adunării  a  transferat  puteri  în  agricultură;  
locuințe;  educatie  si  antrenament;  mediul;  sănătate  și  
servicii  de  sănătate;  administrația  locală;  și  servicii  
sociale.  Are  responsabilitatea  serviciilor  publice  din  prima  
linie  ale  Serviciului  de  Ambulanță,  NHS,  Serviciilor  de  
Pompieri  și  Salvare.  Guvernul  Adunării  Galilor,  cu  puterile  
sale  decentrate,  are  de  jucat  un  rol  important  în  ceea  ce  
privește  aspectele  politice,  sociale  și  economice  ale  
infrastructurii  naționale  critice  din  Țara  Galilor.  În  legătură  
cu  acest  plan,  Guvernul  Adunării  va:

Trimiteți  ofițeri  de  legătură  guvernamentali  ai  Adunării,  
acolo  unde  este  cazul,  în  grupurile  de  coordonare  
strategică.

WCCC  nu  va  interfera  cu  aranjamentele  locale  de  

comandă  și  control,  dar  se  va  asigura  că  respondenții  
locali  sunt  pe  deplin  informați.  WCCC  se  va  întruni  la  trei  
niveluri:

Guvernul  Adunării  Galilor  joacă  un  rol  vital  în  coordonarea  
situațiilor  de  urgență  din  Țara  Galilor  sau  care  afectează.  
Aranjamentele  de  coordonare  în  Țara  Galilor  sunt  
stabilite  pentru  a  oferi  legături  și  protocoale  de  lucru  
comune  între  grupuri  și  organizații  cu  mai  multe  agenții.

Nivelul  2  –  în  cazul  unei  provocări  perturbatoare  pe  o  
zonă  extinsă  în  Țara  Galilor.  Întâlnirile  ar  urma  să  fie  
convocate  de  Guvernul  Adunării  Galilor,  în

•  Informarea  părților  interesate  cu  privire  la  activarea  

Planului  de  răspuns  pan-Wales  •  Înființarea  unei  
funcționări  a  ECC(W)  •  Acționarea  ca  secretariat  la  
WCCC  •  Stabilirea  legăturilor  cu  COBR  și  Marea  Britanie

Mecanismul  principal  de  cooperare  și  coordonare  între  
mai  multe  agenții  este  Forumul  de  Reziliență  din  Țara  
Galilor  (WRF),  în  care  reprezentanții  de  rang  înalt  din  
Guvernul  Adunării  Galilor,  Biroul  Cabinetului,  autoritățile  
locale,  serviciile  de  urgență,  forțele  armate,  Agenția  de  
Mediu  din  Țara  Galilor,  NHS  Țara  Galilor,  Agenția  pentru  
Paza  Maritimă  și  de  Coastă  și  Executivul  pentru  sănătate  
și  siguranță.

Forumul  de  Reziliență  din  Țara  Galilor

Contingențe  civile  din  Țara  Galilor
Comitet

Guvernul  Adunării  Galilor
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Comanda  de  incident

consultarea  cu  membri  relevanți  ai  WRF.

Nivelul  3  –  ar  putea  fi  apelat  doar  odată  ce  apare  o  urgență,  
care  necesită  elaborarea  de  reglementări  de  urgență  în  
conformitate  cu  partea  2  din  Legea  privind  situațiile  civile.

Rolul  principal  al  ECC(W)  este  de  a  culege  și  difuza  informații  
către  miniștrii  galezi  și  guvernul  Regatului  Unit.  În  plus,  

ECC(W)  va

Acestea  ar  putea  fi,  de  asemenea,  convocate  dacă  este  necesar  

un  răspuns  național  sau  o  coordonare  națională  a  unui  eveniment.

WCCC  va  solicita  rapoarte  de  situație  de  la  respondenții  locali  
pentru  a  se  asigura  că  miniștrii  galezi  sunt  pe  deplin  
informați.  Miniștrii  galezi  vor  folosi  în  mod  inevitabil  aceleași  
informații  pentru  a  informa  miniștrii  guvernului  britanic,  

reducând  astfel  nevoia  de  duplicare.

WCCC  poate  fi  convocat  și  pentru  o  situație  de  urgență  care  
are  loc  în  Țara  Galilor,  unde  Grupul  de  coordonare  strategică  
sau  WRF  consideră  că  va  putea  adăuga  valoare  răspunsului.

Atunci  când  există  o  cerință  sau  se  preconizează  escaladarea  
unui  incident,  Guvernul  Adunării  Galilor  va  activa  Centrul  de  
coordonare  a  urgențelor  din  Țara  Galilor  (ECC(W)).  ECC(W)  
oferă  un  rol  important  în  problemele  de  gestionare  a  
consecințelor  care  apar  din  situații  de  urgență,  în  special  în  
cazul  în  care  impactul  acelor  urgențe  care  afectează  funcțiile  
deconcentrate.  ECC(W)  este  o  facilitate  care  sprijină  WCCC  și  
miniștrii  galezi  în  furnizarea  de  informări  și  consiliere.  În  
plus,  EEC(W)  oferă  o  legătură  între  SCG,  biroul  Secretarului  
de  Stat  pentru  Țara  Galilor  și  Secretariatul  pentru  Contingențe  
Civile.

Agențiile  care  nu  sunt  funcții  transferate  vor  raporta  direct  
departamentului  lor  respectiv  din  Marea  Britanie,  deși  
rapoartele  de  copiere  vor  fi  transmise  ECC(W)  acolo  unde  
este  cazul.

informați  SCG-urile  locale  cu  privire  la  imaginea  pan  UK,  
asigurându-vă  că  se  menține  o  bună  comunicare,  astfel  încât  
deciziile  locale  să  reflecte  nevoile  Regatului  Unit.

Conform  prevederilor  Civil  Contingencies  Act  2004,  dacă  
sunt  introduse  reglementări  de  urgență  care  au  impact  
asupra  Țării  Galilor,  guvernul  Regatului  Unit  va  numi  un  
Coordonator  pentru  situații  de  urgență  din  Țara  Galilor.

În  plus  față  de  rolurile  lor  normale,  Serviciul  de  Pompieri  și  

Salvare  va  oferi  un  reprezentant  ca  ofițer  de  legătură  la  
ECC(W)  pentru  a  acționa  ca  o  legătură  de  comunicare  între  
ECC(W)  și  serviciile  Welsh  de  Pompieri  și  Salvare  implicate.  Ei  
vor  furniza,  de  asemenea,  rapoarte  de  situație  și  excepționale  
către  ECC(W)  și  vor  face  legătura  cu  Departamentul  pentru  
Justiție  Socială  și  Regenerare  al  Guvernului  Adunării  Galilor  
pe  probleme  de  politică.

ECCW  va  ajuta  la  coordonarea  ajutorului/asistenței  reciproce  

și  a  problemelor  transfrontaliere  în  timpul  unei  urgențe  
majore  și,  în  cazul  în  care  nu  există  protocoale  stabilite,  
ECCW  va  ajuta  la  facilitarea  unei  legături  centrale  între  
departamentele  guvernamentale  din  Regatul  Unit  și  

administrațiile  deconcentrate.  Decizia  de  a  implementa  
ECC(W)  va  depinde  foarte  mult  de  natura  urgenței  din  Țara  
Galilor  sau  care  afectează.

133

Centrul  Țării  Galilor
Coordonarea  urgențelor

ANEXA  5

Machine Translated by Google



Aranjamente  de  coordonare  și  legături  de  comunicare  în  Țara  Galilor

(CCS)

ministrilor

Departament

Centrul  de  coordonare  a  situațiilor  de  urgență

PNICCAsamblare

Conduce  Marea  Britanie

Guvern

Guvern

Gwent,  Țara  Galilor  de  Nord,  Țara  Galilor  
de  Sud  și  Dyfed  Powys  Gold

Camerele  de  comandă

Devoltat

Oficial  principal/Președinte  Wales  Civil

Ministrul  guvernului  britanic

Administratii

Grupul  de  coordonare  strategică

Comitetul  pentru  situații  neprevăzute  (WCCC)

galeză

ACPO

Comitetul  pentru  Contingențe  Civile  (CCC)

Secretariatul  Contingențe  Civile

(Țara  Galilor)

Alte

COBR
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Comanda  de  incident

Departamentele  guvernamentale  privind  interesele  
scoțiene;  •  coordonarea  și  diseminarea  informațiilor  

pentru

la  nivel  national  pe  probleme  de  interes  pentru

de  urgență;

Rolul  precis  al  SEER  este  probabil  să  varieze  în  funcție  de  
natura  urgenței  în  cauză.  SEER  nu  va  duplica  rolul  
respondenților  locali.  Acesta  cuprinde  toate  departamentele  
executive  scoțiane  și  își  îndeplinește  rolul  printr-un  număr  de  

grupuri  integrate,  cum  ar  fi  Grupul  Ministerial  pentru  
Contingențe  Civile  (MGCC).

•  să  evalueze  în  orice  moment  dacă  situația  de  urgență  

rămâne  în  domeniul  său  de  aplicare  sau  dacă  să  

activeze  aranjamentele  corporative  ale  executivului  

scoțian  sau  ale  guvernului  central  din  Regatul  Unit.

Principalul  mecanism  pentru  cooperarea  și  coordonarea  
între  mai  multe  agenții  în  Scoția  sunt  cele  opt  SCG.  SCG-urile  

sunt  înființate  în  fiecare  zonă  a  forțelor  de  poliție  din  Scoția  și  
conțin  de  obicei  reprezentare  a  autorităților  locale  constitutive,  
a  serviciilor  de  urgență,  a  forțelor  armate,  a  Agenției  Scoțiane  

pentru  Protecția  Mediului  (SEPA),  a  NHS  și  a  Agenției  Maritime  
și  de  Pază  de  Coastă  (MCA).  SCG-urile  iau  în  considerare  
planificarea  și  pregătirea  rezilienței  într-un  mod  similar  cu  
Forumurile  Regionale  de  Reziliență  din  Anglia.  Ei  participă,  de  
asemenea,  la  un  Forum  al  Grupului  Strategic  de  Coordonare  
la  nivelul  Scoției,  pentru  a  facilita  schimbul  de  informații,  
dezvoltarea  de  bune  practici  și  pentru  a  promova  consecvența  
în  pregătirea  pentru  răspunsul  la  situațiile  de  urgență  din  
Scoția.  SCG-urile  vor  fi  activate  în  cazul  unor  incidente  care  
necesită  un  nivel  strategic  de  management.

•  să  acționeze  ca  punct  focal  pentru  comunicarea  dintre  
Executivul  scoțian,  organismele  sale  sponsorizate  

și  SCG(urile);

sunt  necesare  acțiuni  din  partea  centrului  pentru  a  

gestiona  situația  de  urgență  sau  pentru  a  ajuta  
respondenții  locali  să  facă  față  acesteia;  •  să  utilizeze  și  

să  aplice  resurse  pentru  a  sprijini  răspunsul  local  la  situație  de  

urgență;  •  să  asigure  o  legătură  eficientă  cu  liderul  din  
Marea  Britanie

•  cont  la  Parlamentul  Scoțian  și

•  identificați  și  împărtășiți  lecțiile  din

Sco ia;

Departamentul  Executiv  al  Justiției;

În  cazul  în  care  natura  urgenței  este  de  așa  natură  încât  
devine  necesar  un  anumit  grad  de  coordonare  sau  sprijin  din  
partea  guvernului  central,  Executivul  scoțian  va  lua  în  
considerare  desemnarea  unui  singur  departament  care  să  fie  
responsabil  pentru  răspunsul  său  general  la  o  urgență  
semnificativă.  Executivul  scoțian  își  va  activa  aranjamentele  
de  răspuns  corporative  pentru:

•  să  ia  orice  decizii  executive  și

conduce  în  prezentarea  probelor  la  orice  anchetă  
ulterioară  desemnată  de  guvern;

publicul  și  mass-media  la  nivel  național;

Răspunsul  local  este  elementul  de  bază  al  rezilienței  în  Regatul  
Unit,  răspunsul  operațional  la  situații  de  urgență  fiind  

gestionat  la  nivel  local  de  grupurile  de  coordonare  strategică  
(SCG).  Guvernul  Regatului  Unit  și  Executivul  scoțian  lucrează  
împreună  la  dezvoltarea  politicii  de  protecție  civilă.  Executivul  
scoțian  joacă  un  rol  vital  în  coordonarea  situațiilor  de  urgență  
majore  din  sau  care  afectează  Scoția.  Aranjamentele  de  
coordonare  în  Scoția  sunt  stabilite  pentru  a  oferi  legături  și  
protocoale  de  lucru  comune  între  grupuri  și  organizații  cu  
mai  multe  agenții.

•  se  angajează  cu  reprezentanții  părților  interesate

Dacă  un  singur  Departament  este  desemnat  să  conducă,  este  
probabil  ca  acesta  să  funcționeze  din  birourile  sale  normale  
și,  dacă  este  necesar,  să  ofere  contribuții  directe  pentru  SCG.
Odată  ce  Departamentul  recunoaște  că  situația  de  urgență  
are  consecințe  asupra  altor  departamente  executive  scoțiane,  
va  activa  SEER.

•  miniștrii  scurte;  •  să  

elaboreze  un  plan  de  gestionare,  cât  mai  curând  posibil,  care  
să  ofere  o  evaluare  clară  a  faptului  dacă  situația  de  

urgență  se  încadrează  în  domeniul  său  de  aplicare  sau  
dacă  trebuie  invocate  aranjamente  centrale  de  
coordonare  în  consultare  cu  scoția;

Grupuri  strategice  de  coordonare

Departamentul  Executiv

Scoțianul  de  plumb

Aranjamentele  de  răspuns  în  Scoția
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Departamente;  •  

să  colecteze  și  să  mențină  o  imagine  strategică  a  răspunsului  

în  caz  de  urgență,  cu  un  accent  deosebit  pe  

managementul  consecințelor  și  problemele  de  
recuperare;  •  miniștrii  scurte;  •  să  identifice  dacă  este  

potrivit  pentru  un  anume

să  sprijine  eforturile  de  răspuns  și  de  recuperare,  

după  caz;  •  stabilirea  strategiei  de  informare  a  

publicului  și  coordonarea  consilierii  publice  în  consultare  

cu  SCG  și  alte  părți  interesate  cheie;  •  să  ofere  

consiliere  cu  privire  la  prioritatea  relativă  care  trebuie  

acordată  incidentelor  multiple  sau  multiple  și  alocarea  

resurselor  scoțiene  limitate;  •  coordonarea  și  
diseminarea  informațiilor  pentru

raspuns;  •  
asigura  o  comunicare  eficientă  între

NB  (O  versiune  completă  a  acestor  aranjamente  poate  fi  găsită  

în  „Preparing  Scotland”,  disponibil  pe  site-ul  Scottish  Executive).

Departamentul  SE  să  conducă  într-o  zonă  relevantă  a

•  mobilizați  activele  scoțiene  și  eliberați-le

•  furnizarea  de  direcție  strategică  pentru  Scoția;  •  

coordonează  și  sprijină  activitatea  SE

Atunci  când  circumstanțele  particulare  ale  unei  situații  de  

urgență  necesită  coordonare  și  sprijin  din  partea  Guvernului  
Regatului  Unit,  Biroul  Cabinetului  va  lua  în  considerare  

instigarea  planurilor  guvernului  Regatului  Unit.  Când  se  ia  

decizia  de  mobilizare  a  planurilor,  se  vor  stabili  legături  cu  

aranjamentele  corporative  ale  Executivului  scoțian.  Structura  

națională  pentru  gestionarea  răspunsului  este  atașată  în  

Figura  1  de  mai  jos.

rezolvată  în  Scoția;

la  nivel  local,  scoțian  și  Regatul  Unit,  inclusiv  

coordonarea  rapoartelor  privind  răspunsul  și  efortul  

de  recuperare;

răspunsul  și  recuperarea  sunt  coordonate  cu  
eforturile  scoțiane  și  locale.

Comitetul  scoțian  de  coordonare  a  situațiilor  de  urgență  (SECC)  

va  oferi  sprijin  și  consiliere  SEER  în  cazul  unei  urgențe  majore.

Se  va:

Reprezentarea  agențiilor  la  SECC  ar  fi  determinată  de  

circumstanțele  particulare  ale  situației  de  urgență.  Rolul  SECC  

este  de  a  oferi  informații  și  consiliere  de  specialitate  pentru  a  

sprijini  dezvoltarea  strategiilor  Scoției.

publicul  și  mass-media  la  nivel  național;

•  ridicați  la  nivelul  Regatului  Unit  orice  probleme  care  nu  pot  fi

•  asigurați-vă  că  strategiile  și  contribuțiile  din  Regatul  Unit  la
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figura  1

Cheia  pentru  figura  1

Comanda  de  incident

VĂZĂTOR

Tactic

MÂNCA

Sco ia

S-PICC

SECC

CCC

Strategic

Birou

MGCC

COBR

Operațional

EST

MGCC  –  Grupul  Ministerial  pentru  Situații  Civile

SEER  –  Camera  de  urgență  executivă  scoțiană

COBR  –  Cabinet  Office  Briefing  Room

CCC  –  Comitetul  pentru  Contingențe  Civile

SECC  –  Comitetul  Scoțian  de  Coordonare  a  Urgențelor

EAT  –  Scottish  Executive  Emergency  Action  Team

SCG  –  Grupul  de  Coordonare  Strategică

EST  –  Echipa  executivă  scoțiană  de  asistență  de  urgență

S-PICC  –  Centrul  de  Informare  și  Coordonare  a  Poliției  Scoțiane
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Oficiul  pentru  Irlanda  de  Nord  (NIO)  și

la  nivel  national  pe  probleme  de  interes  pentru

Irlanda  de  Nord  pe  chestiuni  descentralizate;  •  

cont  la  Adunarea  Irlandei  de  Nord

CMG/ESSCG;  •  
scurtă  administra ie  deconcentrată  Mini tri  i

În  timp  ce  grupurile  de  coordonare  strategică  (SCG)  oferă  un  

răspuns  local  la  rezistența  Regatului  Unit  în  Anglia,  Scoția  și  

Țara  Galilor,  în  Irlanda  de  Nord  acest  rol  este  îndeplinit  de  

Grupul  de  management  al  crizelor  (CMG).

Principalul  mecanism  de  cooperare  și  coordonare  între  mai  

multe  agenții  în  Irlanda  de  Nord  este  Crisis  Management  Group  

(CMG).  Acesta  este  prezidat  de  șeful  serviciului  civil  din  Irlanda  

de  Nord  sau  de  șeful  departamentului  guvernamental  decentrat,  

după  caz.  Membrii  sunt  formați  din  reprezentanți  ai  celor  nouă  

departamente  guvernamentale  decentrate.  Acest  grup  este  

sprijinit  la  planificarea  și  coordonarea  nivelurilor  de  politici  de  

către  Grupul  de  coordonare  superior  al  serviciilor  de  urgență  

(ESSCG),  care  cuprinde  pompieri,  poliție,  ambulanță,  agenție  

maritimă  și  de  pază  de  coastă  și  armata  și  Forumul  integrat  de  

planificare  a  situațiilor  de  urgență  (IEPF),  alcătuit  din  organizații  

majore  de  utilități  și  transport  din  sectorul  privat  și  public,  care  

ajută  la  coordonarea  și  informarea  personalului  de  categoria  2  

în  cazul  unei  urgențe  regionale/naționale.

Ambele  forumuri  participă  la  schimbul  de  informații,  la  

dezvoltarea  de  bune  practici  și  promovează  coerența  pregătirii  

și  formării  în  conformitate  cu  principiile  managementului  

integrat  al  situațiilor  de  urgență.  CMG  va  fi,  în  majoritatea  

cazurilor,  activat  în  cazul  unor  incidente  care  necesită  un  nivel  

strategic  de  management.

•  acționează  ca  punct  focal  pentru  comunicarea  dintre  

Adunarea  Irlandei  de  Nord,

•  să  evalueze  în  orice  moment  dacă  situația  de  urgență  

rămâne  în  domeniul  său  de  aplicare  sau  dacă  să  

activeze  aranjamentele  guvernului  central  din  

Regatul  Unit.

sunt  necesare  acțiuni  din  partea  centrului  pentru  a  

gestiona  situația  de  urgență  sau  pentru  a  ajuta  
respondenții  locali  să  facă  față  acesteia;  •  să  utilizeze  și  

să  aplice  resurse  pentru  a  sprijini  răspunsul  local  la  situație  de  

urgență;  •  să  asigure  o  legătură  eficientă  cu  liderul  din  
Marea  Britanie

În  cazul  în  care  natura  situației  de  urgență  este  de  așa  natură  

încât  devine  necesar  un  anumit  grad  de  coordonare  sau  sprijin  

din  partea  guvernului  central,  Executivul  din  Irlanda  de  Nord,  în  

conformitate  cu  cele  mai  bune  practici,  aplică  principiul  

departamentului  principal.  În  practică,  aceasta  înseamnă  că  

departamentul  desemnat  care  are  responsabilitatea  generală  

pentru  tipul  de  urgență  în  curs  va:

Legislația  principală  din  Irlanda  de  Nord  referitoare  la  serviciile  

de  incendiu  și  salvare  este  „Ordinul  2006  privind  serviciile  de  

pompieri  și  salvare  (Irlanda  de  Nord)”  cu  „Civil  Contingencies  

Framework”,  mecanismul  pentru  îndeplinirea  principiilor  Legii  

privind  situațiile  civile  din  2004.

Departamentele  guvernamentale  pe  toate  chestiunile  
deconcentrate;  •  să  coordoneze  și  să  disemineze  

informații  pentru  public  și  mass-media  cu  privire  la  aspectele  

descentralizate;  •  se  angajează  cu  reprezentanții  
părților  interesate

acolo  unde  este  necesar  Biroul  din  Irlanda  de  Nord

Guvernul  Regatului  Unit  și  Adunarea  Irlandei  de  Nord  

lucrează  împreună  la  dezvoltarea  politicii  de  protecție  civilă  

și  asigură  reziliența  la  nivel  local  și  național.

(NIO)  miniștri;  •  să  ia  
orice  decizii  executive  și

și  să  conducă  în  prezentarea  probelor  oricărei  anchete  

ulterioare  desemnate  de  guvern  cu  privire  la  toate  
problemele  transferate;  •  identificați  și  împărtășiți  lecțiile  

din

de  urgență;
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rezolvat  în  Irlanda  de  Nord  pe  non-decentrat

chestiuni;  

•  asigurați-vă  că  strategiile  și  contribuțiile  din  Regatul  Unit  la

rezolvat  în  Irlanda  de  Nord  pe  non-decentrat

De  fapt,  acest  lucru  ar  putea  însemna  că  NIOBR  va  funcționa  

fie  în  parteneriat,  fie  separat  de  legătura  cu  CMG  (a  se  vedea  

Figura  1  Aranjamentele  de  răspuns  la  urgență  în  Irlanda  de  

Nord).  Acolo  unde  NIOBR  este  înființat  alături  de  CMG,  acesta  

nu  va  duplica  rolul  respondenților  locali,  ci  îl  va  sprijini  la  nivel  

strategic  și  va  asigura  că  sunt  stabilite  legături  la  nivel  național  

cu  Sala  de  informare  a  biroului  Cabinetului  (COBR)  sau  cu  cele  

ale  altor  regiuni  descentralizate.  Acesta  cuprinde  toate  

departamentele  guvernamentale  implicate  sau  afectate  și  

este  prezidat  de  un  ministru  NIO.

chestiuni;

chestiuni;

Adunarea  Irlandei  de  Nord  și  Regatul  Unit,  inclusiv  

coordonarea  rapoartelor  privind  efortul  de  răspuns  și  

redresare;

NIOBR  este  principala  legătură  de  comunicare  cu  Guvernul  

Central  și  cu  celelalte  regiuni  deconcentrate.

Cu  toate  acestea,  aranjamentele  actuale  de  guvernare  
înseamnă  că  Oficiul  din  Irlanda  de  Nord  va  acționa  ca  

departament  principal  pentru  toate  incidentele  legate  de  terorism.

Departamente;  

•  să  colecteze  și  să  mențină  o  imagine  strategică  a  răspunsului  

în  caz  de  urgență,  cu  un  accent  deosebit  pe  

managementul  consecințelor  și  problemele  de  
recuperare;  •  informarea  miniștrilor  Guvernului  Central  

cu  privire  la  non

chestiuni;  

•  asigurați-vă  că  strategiile  și  contribuțiile  din  Regatul  Unit  la

răspunsul  și  redresarea  sunt  coordonate  cu  eforturile  

Adunării  din  Irlanda  de  Nord.  •  stabilirea  strategiei  

de  informare  a  publicului  și  coordonarea  consilierii  publice  

în  consultare  cu  ESSCG  și  alte  părți  interesate  cheie  

în  chestiuni  nedecentrate;  •  să  ofere  consiliere  cu  
privire  la  prioritatea  relativă  care  urmează  să  fie  

atașată  incidentelor  multi-site  sau  multiple  și  alocarea  de  

resurse  pentru  non-decentrate

răspunsul  și  redresarea  sunt  coordonate  cu  eforturile  

Adunării  din  Irlanda  de  Nord.

probleme  
descentralizate;  •  să  asigure  o  comunicare  eficientă  între

Se  va:

139

ANEXA  7

Biroul  din  Irlanda  de  Nord
Sala  de  briefing  (NIOBR)

•  furnizarea  de  direcții  strategice  privind  problemele  
nedecentrate  pentru  Irlanda  de  Nord;  •  susține  

activitatea  de  decentrat •  coordonarea  și  diseminarea  informațiilor  pentru  

public  și  mass-media  la  nivel  național  cu  privire  la  
chestiuni  nedecentrate;  •  ridicați  la  nivelul  

Regatului  Unit  orice  probleme  care  nu  pot  fi

•  stabilirea  strategiei  de  informare  a  publicului  și  
coordonarea  consilierii  publice  în  consultare  cu  
ESSCG  și  alte  părți  interesate  cheie  în  chestiuni  
nedecentrate;  •  să  ofere  consiliere  cu  privire  la  

prioritatea  relativă  care  urmează  să  fie  atașată  
incidentelor  multi-site  sau  multiple  și  alocarea  de  
resurse  pentru  non-decentrate

•  coordonarea  și  diseminarea  informațiilor  pentru  

public  și  mass-media  la  nivel  național  cu  privire  la  
chestiuni  nedecentrate;  •  ridicați  la  nivelul  

Regatului  Unit  orice  probleme  care  nu  pot  fi
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Aranjamentele  de  răspuns  în  caz  de  urgență  în  Irlanda  de  Nord

Irlanda  de  Nord

Cameră  (NIOBR)

Service  Senior

Cheie  de  legătură  de  comunicare

Coordonarea

Alte  Decentrate
Conducător  de  asamblare

}  Planificare  și

Departament

De  urgență

Planificare  și/sau  coordonare
În  situație  de  urgență

Integrat

Management  de  criza

COBR

De  urgență
Forumul  de  planificare

Irlanda  de  Nord

Grup  (CMG)

Administratii

Contingente  civile

Briefing  de  birou

Grup  (ESSCG)

Coordonare

Comitetul  (CCC)
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Glosar  de  termeni

CONTROL  –  autoritatea  de  a  conduce  operațiuni  strategice  
și  tactice  pentru  a  îndeplini  o  funcție  atribuită  și  include,  
acolo  unde  este  convenit,  capacitatea  de  a  conduce  
activitățile  altor  agenții  implicate  în  îndeplinirea  acelei  funcții.  
Controlul  unei  funcții  atribuite  implică  și  o  responsabilitate  
pentru  sănătatea  și  siguranța  celor  implicați.

este  transmis  prin  ofițerii  de  linie  de  comandă  relevanți.

LINIA  DE  COMANDĂ  –  linia  sau  lanțul  de  comandă

EVALUAREA  ANALITĂ  A  RISCURILOR  (ARA)  –  după  ce  a  
efectuat  un  DRA  și  a  stabilit  un  Mod  Tactic,  CI  va  fi  conștient  
de  pericole,  persoanele  expuse  riscului  și  măsurile  de  control  

necesare  pentru  protejarea  celor  expuși  riscului.  Această  
evaluare  inițială  formează  baza  unei  evaluări  mai  detaliate  a  
riscurilor

COMANDA  –  autoritatea  unei  agenții  de  a  dirija  acțiunile  
propriilor  resurse  (atât  personal,  cât  și  echipamente).

SUPPORT  COMANDĂ  –  Suportul  de  comandă  este  un  rol  
asumat  de  unul  sau  mai  mulți  membri  ai  personalului  la  un  
incident.  Rolul  oferă  de  obicei  înregistrarea,  legătura,  
gestionarea  detaliată  a  resurselor  și  colectarea  de  informații  
pentru  comandantul  incidentului.  La  incidente  majore,  
Suportul  de  comandă  poate  cuprinde  o  echipă  dedicată  care  
lucrează  dintr-o  unitate  de  comandă  mobilă  și  poate  include  
persoane  însărcinate  cu  sprijinirea  comandanților  de  sector.  
Cu  toate  acestea,  Command  Support  nu  este  direct  în  linia  
de  comandă.

PUNCT  DE  CONTACT  –  un  punct  desemnat  (de  obicei  un  
aparat  care  nu  este  implicat  în  operațiuni  sau  mașina  unui  
ofițer)  de  la  care  un  membru  de  personal  desemnat  va  
îndeplini  funcția  de  Suport  de  Comandă  la  un  incident  de  
dimensiune  mică  sau  medie.

PUNCT  DE  COMANDĂ  –  punctul  din  care  operează  
Comandantul  incidentului,  acesta  poate  fi  o  mașină,  un  
aparat,  o  unitate  specializată  sau  o  parte  dintr-o  clădire.

BRIDGEHEAD  –  un  control  central  și  avansat

punct  pentru  ocazii  în  care  este  necesar  ca  BA  să  fie  pornit  
la  o  distanță  de  punctul  inițial  de  intrare  într-o  zonă  de  risc,  
rămânând  în  același  timp  într-un  mediu  aerian  sigur  (TB  
1/97).

CREW  MANAGER  –  un  ofițer  însărcinat  cu  supravegherea  

sarcinilor  specifice  sau  îndeplinirea  unor  obiective  specifice  
utilizând  unul  sau  mai  mulți  pompieri.

la  un  incident.  ICS  se  bazează  pe  o  singură  linie  de  comandă  
unificată.  Cu  excepția  problemelor  urgente  legate  de  
siguranță,  ofițerii  nu  ar  trebui  să  preia  controlul

ECHIPA  DE  COMANDĂ  –  ICS  se  bazează  pe  responsabilitatea  

și  autoritatea  partajată.  În  timp  ce  comandantul  incidentului  
își  păstrează  responsabilitatea  generală  pentru  incident  și  
dictează  planul  tactic  general,  luarea  deciziilor  și  controlul  
operațiunilor  locale  sunt  menținute  cât  mai  aproape  posibil  
de  acele  operațiuni.  Acest  lucru  se  realizează  prin  crearea  
unei  singure  linii  de  comandă  de  la  comandantul  echipajului  
la  comandantul  incidentului.  Această  linie  de  comandă,  

împreună  cu  personalul  însărcinat  cu  sprijinirea  
comandanților,  este  Echipa  de  comandă.  În  scopurile  ICS,  
echipa  de  comandă  este  de  obicei  considerată  comandantul  
incidentului,  comandanții  operațiunilor  și  comandanții  de  
sector,  împreună  cu  personalul  de  asistență  pentru  comandă.

operațiuni  în  afara  responsabilității  lor  atribuite  și  ar  trebui  
să  asigure  toate  informațiile  și  instrucțiunile

care  în  FRS  este  denumită  Evaluarea  analitică  a  riscurilor.
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Atribuirea  unui  comandant  de  operațiuni  la  un  incident  care  

are  mai  multe  sectoare  operaționale  menține  sfera  de  control  

al  comandantului  de  incident  să  fie  menținută  la  un  nivel  

satisfăcător.

Acesta  poate  fi  la  un  cap  de  pod.

CORDON  EXTERIOR  –  o  zonă  care  înconjoară  cordonul  interior  

și  etanșează  o  zonă  mai  largă  a  incidentului  de  public.  Aceasta  

desemnează  zona  controlată  în  care  nu  li  se  permite  accesul  

persoanelor  neautorizate.  Acesta  cuprinde  cordonul  interior  și  

zona  între  care  sunt  stabilite  pozițiile  de  comandă  și  alte  
activități  esențiale  (cum  ar  fi  managementul  victimelor  după  

decontaminare).

EVALUAREA  DINAMICĂ  A  RISCURILOR  (DRA)  –  aceasta  este  

evaluarea  continuă  a  riscului  în  circumstanțele  în  schimbare  

rapidă  a  unui  incident  operațional,  care  se  face  în  scopul  

implementării  măsurilor  de  control  necesare  pentru  a  asigura  

un  nivel  acceptabil  de  siguranță.  Evaluarea  dinamică  a  riscurilor  

(DRA)  este  adecvată  în  special  în  timpul  fazei  critice  de  timp  a  

unui  incident,  care  este  de  obicei  tipică  fazei  de  sosire  și  

escaladare  a  unui  incident,  dar,  cât  mai  curând  posibil,  

Evaluarea  dinamică  a  riscurilor  ar  trebui  să  fie  susținută  de  o  

evaluare  analitică  a  riscului.

SUPPORT  ÎMBUNĂTIT  DE  COMANDĂ  (ECS)  –  o  facilitate  de  

comunicații  și  coordonare  pentru  a  sprijini  operațiunile  în  

timpul  incidentelor  care  necesită  mobilizarea  națională  și  

utilizarea  deținerii  strategice

CORDON  INTERIOR  –  o  zonă  securizată  care  înconjoară  locul  

imediat  al  incidentului  și  asigură  securitatea  acestuia.  O  astfel  

de  zonă  va  avea  de  obicei  unele  mijloace  formale  de  control  al  
accesului.  Aceasta  înconjoară  scena  imediată  și  oferă  securitate  

pentru  aceasta.

COMANDANT  DE  OPERAȚII  –  un  ofițer  însărcinat  cu  

coordonarea  și  conducerea  operațiunilor  mai  multor  sectoare.  

Responsabil  direct  față  de  comandantul  incidentului.  Când  un  

comandant  de  operațiuni  este  desemnat,  comandanții  de  

sector  operațional  vor  raporta  comandantului  de  operațiuni,  

mai  degrabă  decât  comandantului  incidentului.

EVALUAREA  RISCURILOR  GENERICE  –  evaluări  ale  riscurilor  

care  au  fost  produse  pentru  a  sprijini  FRS  cu  cerințele  lor  de  

reglementare  și  publicate  în  „Volumul  3  –  A  Guide  to  

Operational  Risk  Assessment”.

CENTRUL  NAȚIONAL  DE  COORDONARE  (FRS  NCC)  –  o  facilitate  

înființată  pentru  a  coordona  mobilizarea  resurselor  naționale,  
cum  ar  fi  echipe  USAR,  unități  de  decontaminare  în  masă,  

vehicule  DIM  etc.,  atunci  când  este  necesar.

CAMERA  DE  URGENȚĂ  COMUNITĂȚI  ȘI  GUVERNUL  LOCAL  

(INCENDIU  ȘI  SALVARE)  –  un  grup  consultativ  înființat  de  către  

consilierul  șef  de  pompieri  și  salvare  pentru  a  sprijini  directorul  

de  pompieri  și  rezistență  și  ministrul  pompierilor  în  timpul  
incidentelor  grave.

COMANDANT  DE  INCIDENT  –  ofițerul  competent  desemnat  

având  responsabilitatea  generală  pentru  dictarea  tacticilor  și  

gestionarea  resurselor.

zone.

OFIȚER  DE  LEGIUNE  INTER  AGENȚIE  (ILO)  –  un  ofițer  instruit  și  

calificat  care  poate  sfătui  și  sprijini  comandanții  de  incidente,  

poliția,  agențiile  medicale,  militare  și  alte  agenții  

guvernamentale  cu  privire  la  capacitatea  și  capacitatea  

operațională  a  organizației  de  a  reduce  riscul  și  de  a  rezolva  

în  siguranță  incidentele  la  care  poate  fi  prezentă.  necesar.  

Acestea  vor  include  incidente  majore,  ordine  publică,  casă  

domestică  sau  orice  altă  situație  care  ar  beneficia  de  prezența  
OIM.

POSTUL  DE  COMANDĂ  ÎN  AVANCE  –  punct,  în  apropierea  

locului  operațiunilor,  unde  se  află  ofițerul  care  a  delegat  

responsabilitatea  de  comandă  în  acea  zonă.

ZONA  DE  MARSHALLING  –  zonă  în  care  resursele  care  

nu  sunt  necesare  imediat  la  fața  locului  sau  care  sunt  

reținute  pentru  utilizare  ulterioară  pot  fi  direcționate  către  

standby.  Poate  fi  o  funcție  de  sector  sub  conducerea  unui  

Comandant  de  Sector  de  Marshalling,  raportat  către  

Comandantul  de  incident  prin  Asistență  de  comandă.
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SIGURANȚĂ  –  o  stare  în  care  expunerea  la  pericole  a  fost  

controlată  la  un  nivel  acceptabil.

OFIȚER  DE  SIGURANȚĂ  –  ofițer  delegat  cu  responsabilitatea  

specifică  pentru  monitorizarea  operațiunilor  și  asigurarea  

siguranței  personalului  care  lucrează  pe  terenul  incidentului  

sau  într-o  secțiune  desemnată  a  acestuia.

COMANDANT  DE  SECTOR  –  un  ofițer  care  comandă  un  sector,  

căruia  îi  revine  responsabilitatea  pentru  managementul  tactic  

și  al  siguranței  unei  părți  clar  identificate  a  unui  incident.  Sub  

rezerva  obiectivelor  stabilite  de  comandantul  incidentului,  

comandantul  de  sector  are  controlul  asupra  tuturor  operațiunilor  

din  sector  și  trebuie  să  rămână  în  cadrul  acestuia.

Sectoarele  operaționale  sunt  cele  care  se  ocupă  direct  de  

incident,  de  obicei  sectoarele  operaționale  se  vor  ocupa  de  

stingerea  incendiilor,  salvare,  răcire  și  așa  mai  departe.

SISTEME  SIGURANȚE  DE  LUCRU  –  o  procedură  formală  care  

rezultă  din  examinarea  sistematică  a  unei  sarcini  pentru  a  

identifica  toate  pericolele  și  riscurile  prezentate.

Sectoarele  suport  sunt  cele  care  nu  se  ocupă  direct  de  incident.  

Sectoarele  de  sprijin  sunt  de  obicei  definite  de  funcția  pe  care  

o  îndeplinesc,  de  exemplu  decontaminarea,  furnizarea  de  

spumă,  repartizarea  sau  alimentarea  cu  apă.

EVALUAREA  RISCURILOR  –  o  evaluare  a  riscurilor  implică  o  

identificare  a  pericolelor  și  o  estimare  a  riscurilor,  ținând  cont  

de  măsurile  de  precauție  existente  disponibile  și  utilizate  și  
luarea  în  considerare  a  ceea  ce  mai  trebuie  făcut.

ZONA  STRATEGICĂ  DE  DEȚINERE  (SHA)  –  o  locație  cheie  care  a  

fost  identificată  pe  o  autostradă  sau  pe  un  drum  principal  ca  

un  spațiu  potrivit  pentru  a  găzdui  resursele  FRS  și  activele  

naționale  ca  răspuns  la  un  incident  major.

Acesta  definește  metode  sigure  pentru  a  se  asigura  că  pericolele  

sunt  eliminate  sau  riscurile  sunt  controlate  pe  cât  posibil.

TACTICA  –  desfășurarea  de  personal  și  echipamente  pe  terenul  

incidentului  pentru  atingerea  scopurilor  planului  strategic.

STRATEGIE  –  în  contextul  comenzii  incidentelor,  acesta  este  cel  

mai  înalt  nivel  de  planificare  pentru  a  face  față  situațiilor  fie  
înaintea  unui  incident,  fie  în  timpul  incidentelor  (uneori  numit  

„Gold  Command”).

DIMPUL  DE  CONTROL  –  numărul  de  linii  de  comunicare  pe  care  

un  singur  individ  trebuie  să  le  mențină.  Acesta  este  de  obicei  

definit  de  numărul  de  persoane  care  pot  avea  nevoie  de  atenția  

unui  ofițer  pentru  informare,  raportare,  transmitere  de  

instrucțiuni  sau  alte  preocupări  legate  de  managementul  

incidentului,  pentru  a-și  îndeplini  rolul  la  incident.  Ca  ghid,  cinci  

astfel  de  linii  de  raportare  sunt  considerate  optimul  obișnuit  pe  

care  un  comandant  de  incident  trebuie  să  le  mențină  în  timpul  

unui  incident.  Acest  lucru  poate  fi  crescut  la  un  incident,  care  

este  la  îndemână  sau  trebuie  redus  la  două  sau  trei  în  primele  
etape  ale  unui  incident  cu  escaladare  rapidă  sau  extrem  de  

complex.  Gestionarea  intervalului  de  control  trebuie  să  fie  

eficientă  pe  toată  linia  de  comandă.

SECTOR  –  un  sector  este  aria  de  responsabilitate  a  unui  

Comandant  de  Sector  (adică  un  sector  nu  ar  trebui  creat  decât  

dacă  cineva  are  responsabilitatea  de  a-l  conduce).  Granițele  

dintre  sectoarele  geografice  pot  fi  caracteristici  geografice,  

pereți,  diferențe  de  altitudine  ale  drumurilor  sau  zone  separate  

ale  plantelor.

RENDEZVOUS  POINT  (RVP)  -  punct  către  care  toate  resursele  de  

la  fața  locului  sunt  inițial  direcționate  pentru  înregistrare,  

briefing  și  desfășurare.
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Machine Translated by Google



144  Manual  de  pompieri

Driskell,  J.  &  Salas,  E.  (1996)  (Eds)  Stress  and  Human  
Performance.  Mahwah,  NJ:  LEA.

&  Volpe,  C.  (1995)  Definirea  competențelor  și  stabilirea  
cerințelor  de  formare  a  echipei.  În  R.

Flin,  E.  Salas,  M.  Strub  &  L.  Martin  (Eds)  Luarea  deciziilor  
sub  stres.  Aldershot:  Ashgate.

Micul  Brown

HM  Govt,  (2005),  Răspuns  în  caz  de  urgență  și  recuperare.  
www.ukresilience.info/response.aspx

Flin,  R.  (1996)  Asezat  pe  scaunul  fierbinte.  Lideri  și  echipe  
pentru  managementul  incidentelor  critice.

Flin  R,  Arbuthnot  K  (Eds)  (2002)  Incident  Command:  Tales  
from  the  Hotseat,  Aldershot,  Ashgate.

Ashgate,  Aldershot,  Marea  Britanie.

Kerstholt,  JH  (1997)  Luarea  dinamică  a  deciziilor  în  situații  
non-rutine,  în  R.Flin,  E  Salas,  M.

Bonney,  J.  (1995)  Echipe  de  comandă  de  pompieri:  ce  face  
performanța  eficientă?  Colegiul  Pompierilor,  Curs  
Comandament  Brigăzi  Proiect  2/95.

Flin,  R.  (1995)  Comanda  incidentelor:  Luarea  deciziilor  și  
lucrul  în  echipă.  Jurnalul  Colegiului  Pompierilor,  1,  7-15.

Klein,  G.  (1997)  Modelul  Recunoaștere-Primed  Decision  
(RPD):  Looking  back,  look  forward.  În  C.  Zsambok  &  G.  
Klein  (Eds)  Naturalistic  Decision  Making.  Mahwah,  NJ:  
Lawrence  Erlbaum.

(Eds)  Luarea  deciziilor  sub  stres:  Teme  și  aplicații  
emergente.  Aldershot:  Ashgate.

Quincy,  Mass.  Asociația  Națională  pentru  Protecția  împotriva  incendiilor.

În  lucrările  colectate  de  la  Prima  Conferință  de  Management  
al  Instalației  Offshore:  Responsabilități  de  Comandă  de  
Urgență.  Universitatea  Robert  Gordon,  Aberdeen.

Fredholm,  L.  (1997)  Modele  de  luare  a  deciziilor  în  
operațiunile  majore  de  stingere  a  incendiilor  și  de  salvare.  În  R.

HM  Govt,  (2005),  Pregătirea  pentru  situații  de  urgență,  
Biroul  Cabinetului.  www.ukresilience.info/preparedness.aspx

Kissinger,  H;  1982,  „Years  of  Upheaval”,  Boston,

Keampf,  G.  &  Militello,  L.  (1992)  Problema  luării  deciziilor  
în  situații  de  urgență.  Fire  International  No  135,  p.  38-39.

Klein,  G.  (1998)  Surse  de  putere  Cum  oamenii  iau  decizii.  
Cambridge,  Mass:  MIT  Press.

Pitman.

Cannon-Bowers,  J.,  Tannenbaum,  S.,  Salas,  E.

Flin,  R.  (1995)  Crew  Resource  Management  pentru  echipe  
din  industria  petrolieră  offshore.  Journal  of  European  
Industrial  Training,  19.9,  23-27.

Chichester:  Wiley.

Guzzo  &  E.  Salas  (Eds.)  Eficacitatea  echipei  și  luarea  
deciziilor  în  organizații.  San  Francisco:  Jossey  Bass.

Strub  și  L.  Martin,  Luarea  deciziilor  în  condiții  de  stres.

Flin,  R.,  Salas,  E.,  Strub,  M.  &  Martin,  L.  (1997)
Brunacini,  A.  (2002)  Comandamentul  de  foc  ( ed.  a  doua)

Charlton,  D.  (1992,  aprilie)  Instruirea  și  evaluarea  
comandanților  de  submarine  pe  cursul  Perishers.

Adamson.  A.  (1970)  Liderul  eficient.

Burke,  E.  (1997)  Competență  în  comandă:  Cercetare  și  
dezvoltare  în  Brigada  de  Pompieri  din  Londra.  În  R.  Flin,  E.  
Salas,  M.  Strub  și  L.  Martin  (eds)  Luarea  deciziilor  sub  stres.  
Aldershot:  Ashgate.

ISBN  0-87765-500-6

Referințe  și  Bibliografie

Machine Translated by Google



Comanda  de  incident

Orasanu,  J.  (1995)  Training  for  aviation  decision  making:  the  
naturalistic  decision  making  perspective.  Proceedings  of  the  
Human  Factors  and  Ergonomics  Society  a  39th  annual  
Meeting.  San  Diego,  Santa  Monica  CA:  The  Human  Factors  
and  Ergonomics  Society.

Salas,  B.,  Bowers,  C.  &  Edens,  B.  (în  presă)  (eds.)

În  Proceedings  of  the  Human  Factors  Society  a  30-a  reuniune  
anuală.  San  Diego:  HFS.

Murray,  B.  (1994)  Mai  multe  îndrumări  necesare  pentru  
comandanții  superiori  pe  terenul  de  incendiu.  Incendiu,  87,  
iunie,  21-22.

Klein,  G.,  Orasanu,  J.,  Calderwood,  R.  &  Zsambok,  C.  (1993).  

(Eds.)  Luarea  deciziilor  în  acțiune.  New  York:  Ablex.

Wynne,  D.  (1995)  Echipe  de  experți  care  performează  în  
medii  naturale.  Colegiul  Pompierilor,  Proiectul  Curs  
Comandamentul  Brigăzii  1/95.

(1986)  Luare  rapidă  a  deciziilor  pe  terenul  de  incendiu.

New  Jersey.  LEA.

Schmitt,  J.  (1994)  Stăpânirea  tacticii.  Caiet  de  lucru  pentru  
jocul  de  decizie  tactică.  Quantico,  Virginia.  Asociația  US  
Marine  Corps.

Luare  a  deciziilor  naturaliste.  Mahwah,  NJ:  LEA.

Klein,  G.,  Calderwood,  R.  și  Clinton-Cirocco,  A.

Zsambok,  C.  &  Klein,  G.  (1997)  (Eds)  Naturalistic  Decision  
Making.  Mahwah,  NJ:  LEA.

Aplicarea  managementului  resurselor  în  organizații.

Orasanu,  J.  &  Fischer,  U.  (1997)  Găsirea  deciziilor  în  medii  
naturaliste:  Vederea  din  carlingă.  În  C.  Zsambok  și  G.  Klein  

(Eds)

Referințe  și  Bibliografie

145

Machine Translated by Google



Volumul  3  –  Un  ghid  pentru  riscul  operațional

Volumul  1  –  Un  ghid  pentru  ofițerii  superiori

ISBN  0  11  3412193

Ghidurile  serviciilor  de  pompieri  pentru  evaluarea  riscurilor

ISBN  0  11  3412207

Volumul  2  –  Un  ghid  pentru  managerii  serviciilor  de  pompieri

Evaluare

ISBN  0  11  341218  5

Lectură  suplimentară

146  Manual  de  pompieri

Lectură  suplimentară

Machine Translated by Google



Fotografii

Executiv  pentru  sănătate  și  siguranță

CFOA

Colegiul  de  pompieri:

Serviciul  de  pompieri  și  salvare  din  West  Yorkshire

Mulțumiri

Comanda  de  incident

Mulțumiri

147

Comitetul  de  operațiuni  și  subcomitetul  său  de  comandă  și  
control,  Grupul  Național  de  Coordonare  a  Comenzii  și  

Controlului  (NCCCG),  care  a  analizat  o  serie  de  proiecte,  a  
făcut  observații  și  contribuții  utile  pe  tot  parcursul  și  a  aprobat  

proiectul.  Richard  Haigh  de  la  Grampian  FRS,  Louis  Jones  din  

Irlanda  de  Nord  FRS

În  calitate  de  redactor  al  celei  de-a  treia  ediții  a  manualului  

FRS  privind  comanda  incidentelor,  aș  dori  să-mi  consemnez  

aprecierea  și  recunoștința  față  de  un  număr  de  persoane  și  

grupuri  care  au  contribuit  la  producerea  acestuia.  Au  fost  

mulți  consultanți  și  colaboratori,  dar  următoarele  merită  

menționate.

Editor  și  coautor  al  ediției  a  3-a;  august  2007.

Direcția  Reziliență  și  Șef  Pompieri  și  Salvare

Personalul  Centrului  pentru  Leadership,  care  a  jucat  un  rol  

esențial  în  dezvoltarea  componentei  de  doctrină  a  conducerii,  

și  Bridgette  Schneider  Brown,  care  a  dedicat  multe  ore  lecturii  

amănunțite.  Keith  Phillipson,  care  cu  amabilitate  a  

reîmprospătat  și  a  reprodus  toate  diagramele,  altele  decât  

cele  recunoscute  ca  fiind  din  alte  surse.

Pentru  o  critică  detaliată  a  capitolului  4.

Kevin  Arbuthnot  QFSM  Colegiul  

Serviciului  de  Pompieri  și  CFOA  
conduc  la  comanda  incidentelor.

Comunitățile  și  Administrația  Locală  Incendiu  și

Dave  Newman,  care  și-a  asumat  sarcina  majoră  de  asamblare  

a  exemplarului,  de  a  menține  legătura  cu  consultanții  și,  în  

general,  de  a  gestiona  procesul  de  a  trage  împreună  proiectul  

de  producere  a  ediției  a  treia.  Brian  Taylor  care  conduce  

contribuția  pe  competență  și  membrii  echipei  de  management  

al  incidentelor.

Mulțumiri  directorului  financiar  Phil  Toase  CBE  și  multor  

membri  ai  personalului  său  pentru  permisiunea  de  a  folosi  

munca  de  fundație  dezvoltată  în  acea  autoritate,  care  a  fost  
preluată  din  Edițiile  Unu  și  Două,  care  au  fost  scrise  de  West  

Yorkshire,  și  recunoaștere  specifică  pentru  contribuțiile  lui  Ian  

Gilchrist,  Dave  Turner,  Steve  Woodfield  și  Phil  Langdale.

Toți  cei  care  au  contribuit  la  elaborarea  politicilor,  la  elaborarea  

politicilor  de  management  al  riscurilor  și  la  producția  finală,  

inclusiv  la  sănătate  și  siguranță,  IPDS  și  input  New  Dimension.

și  Steve  Skivens  din  South  Wales  FRS  pentru  anexele  care  

contextualizează  cadrul  de  reziliență  al  Regatului  Unit  pentru  
administrațiile  deconcentrate.

Mulțumim  următoarelor  FRS  pentru  permisiunea  de  a  folosi  

fotografii:  West  Yorkshire  FRS;  West  Midlands  FRS;  Londra  FB;  

Hertfordshire  FRS;  Strathclyde  FRS;  Colegiul  Pompierilor.

Unitatea  de  consilier
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