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1

securitatea  civilă  la  consisten aStatul  este  garantul  
planului  național. Își  definește  doctrina,  își  coordonează  mijloacele  și .

Studiu  anual  al  Consiliului  de  Stat  din  2013

În  legătură  cu  contractele  teritoriale  de  răspuns  la  riscuri  și  efectele  amenințărilor  și  cu  planul  de  analiză  și  acoperire  
a  riscurilor,  permite  serviciilor  de  pompieri  și  salvare  să  își  construiască  răspunsul  operațional.

Elaborată  de  DGSCGC  cu  asistența  SIS  și  a  experților  în  principal,  doctrina  operațională  se  înscrie  în  actele  de  soft  
law1 ,  ceea  ce  face  posibilă  actualizarea  acesteia  în

Obiectivul  doctrinei  este  standardizarea  și  coerența  modurilor  de  intervenție  pe  întreg  teritoriul,  precum  și  
interoperabilitatea  SIS.

În  temeiul  articolului  L.  723-6  din  Codul  de  securitate  internă  și  al  articolului  3  din  Decretul  90-850  din  25  septembrie  
1990  de  stabilire  a  dispozițiilor  comune  tuturor  pompierilor  profesioniști  în  special,  este  aplicabil  pompierilor  
-pompieri  profesioniști  și  voluntari.

Dacă  nu  constituie  un  corpus  obligatoriu  în  sens  strict,  rămâne  în  mod  inevitabil  o  referire  opozabilă  supusă  
aprecierii  judecătorului.

De  asemenea,  participă  la  construirea  anumitor  documente  structurale  ale  SIS  conform  acestei  scheme:

Doctrina  operațională  intră  în  competența  statului,  în  temeiul  articolului  L112-2  din  Codul  de  securitate  internă :

Scopul  doctrinei  este  de  a  ghida  acțiunea,  de  a  propune  instrumente  de  sprijinire  a  intervenției  și  de  a  facilita  luarea  
deciziilor  de  către  pompieri,  fără  a  impune  metode  stricte  de  neconceput  în  domeniul  operațional.

Cum  se  utilizează  corpus  doctrinar ?
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Acest  corpus  este  organizat  după  imaginea  unei  intervenții  și  a  tratamentului  acesteia:

Există  astfel :

o  ghiduri  generale  de  doctrină,  care  includ  prevederi  comune  tuturor  tipurilor  de  
intervenții ;  o  ghiduri  tematice  de  doctrină,  care  descriu  fenomene  globale  și  

strategii  de  răspuns  indiferent  de  mediul  în  care  se  desfășoară  operațiunea ;  o  ghiduri  
de  doctrină  specifice  mediilor  operaționale,  care  au  scopul  de  a  preciza  riscurile  și  

strategiile  de  implementat  într-un  anumit  mediu  (turbine  eoliene,  aeronave,  mediu  
agricol  etc.).

Acest  corpus  doctrinar,  care  este  organizat  sub  forma  unei  biblioteci  de  securitate  civilă,  oferă  mai  
multe  tipuri  de  documente,  cu  scopuri  diferite,  corespunzătoare :

Fiecare  situație  de  la  fața  locului  având  particularitățile  sale,  încercarea  de  a  oferi  un  singur  cadru  
teoretic  pentru  fiecare  ar  fi  o  absurditate  și  de  aceea  doar  sfaturile  care  trebuie  adaptate  de  la  caz  
la  caz  sunt  relevante  și  necesare.

pe  baza  evoluției  riscurilor  și  amenințărilor,  a  stării  cunoștințelor  și  a  feedback-ului  din  experiență.

•  ghiduri  de  tehnici  operaționale  (GTO):  aceste  documente  urmăresc  să  ofere  serviciilor  de  
pompieri  și  salvare  toate  metodele  și  tehnicile  operaționale  utile  pentru  realizarea  
obiectivelor  COS  în  funcție  de  diferitele  medii  întâlnite  în  exploatare.

Decizia,  într-o  situație  particulară,  de  a  se  abate  de  la  orientările  date  de  documentele  de  doctrină  
intră  în  exercitarea  discreției,  integrată  în  funcția  de  comandă  și  inerentă  misiunii  în  curs.

•  ghiduri  de  doctrină  operațională  (GDO):  aceste  documente  sunt  menite  să  permită  
comandantului  operațiunilor  de  ajutor  (COS)  să-și  construiască  raționamentul  tactic;

Implementarea  doctrinei  necesită  ca  discernământul  să  fie  adaptat  la  imperativele  și  constrângerile  
fiecărei  situații.
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•

Ca  parte  a  unei  abordări  de  îmbunătățire  continuă,  doctrina  este  actualizată  în  mod  regulat  pe  
baza :

•  împărtășirea  și  feedback-ul  de  la  serviciile  de  pompieri  și  salvare ;  •  evolu ia  
cunoa terii  în  domeniul  tiin ei  i  tehnologiei ;  •  monitorizarea  juridică.

•

Aceste  documente  nu  sunt  destinate:

•  partajarea  informațiilor  operaționale  (PIO):  aceste  documente  sunt  menite  să  ofere  rapid  
elemente  operaționale  într-o  manieră  sintetică  asupra  unei  probleme  noi  sau  specifice  
(autodepozitare,  izolare  din  exterior  etc.);

să  propună  un  mecanism  operațional  standard  pentru  managementul  
intervențiilor;  să  detalieze  fenomenele  operaționale  și  strategia  de  control  a  
acestora;  să  detalieze  tehnici  operaționale;  pentru  a  servi  particularitățile  unui  
astfel  de  serviciu  de  pompieri  și  salvare,  dar  să  fie  exploatat  de  toți.

•

•

Fotografiile  și  diagramele  utilizate  în  documentele  de  doctrină  nu  au  scopul  de  a  
impune  sau  recomanda  pompierilor  materialele  și  echipamentele  care  pot  fi  
reprezentate  acolo.

Machine Translated by Google
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•  pentru  a  asigura  victimele :

Pe  lângă  condiția  fizică  adecvată  și  pregătirea  regulată,  operațiunile  de  salvare  și  siguranță  sunt  
operațiuni  care  necesită  cunoașterea  perfectă  a  echipamentului  folosit  și  practicarea  regulată  a  
manevrelor.

-  identificarea  rutelor  de  rezervă  sau  de  urgență2 ;  -  
instalarea  de  scări  de  mână  sau  ascensoare  aeriene ;  -  informarea  personalului  
(identificarea  fațadelor,  instalarea  balizelor  etc.).

•  pentru  siguranța  lucrătorilor :

-  ajunge  în  zona  în  care  urmează  să  aibă  loc  salvarea ;  -  
cauta  si  localiza  victima ;  -  efectuați  salvarea  sau  
siguranța  acestuia.

Indiferent  de  circumstanțele  în  care  se  desfășoară  aceste  operațiuni,  ele  sunt  rezultatul  unei  
succesiuni  de  acțiuni :

Vezi  GDO  Incendii  structurale

Bastien  Guerche  –  DGSCGC  ©

CAPITOLUL  1  –  Echipamente  de  salvare  și  siguranță
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1.1.1.  Descriere

Aceste  scale  constau  din :

sunt

-

impracticabil ;  •  
nu  este  posibilă  folosirea  unei  alte  scări  într-

o  curte  interioară,  o  fundătură  sau  un  
pasaj  îngust ;  •  limitele  de  utilizare  a  
unei  alte  scale  atinse  (extindere  etc.).

trebuie  folosit  suspendat  de  carligele  sale  sau  sprijinindu-se  pe  puncte;  sprijină  un  pompier,  
însoțit  în  mod  excepțional  de  o  altă  persoană  în  cazul  unei  salvari;  trebuie  testat  înainte  de  angajarea  unui  
pompier.

-

sunt

și  
absolut  

existentă

-  scara  cu  carlig  se  foloseste  in  perechi  dar  se  manevreaza  singura;

•  scări  de  comunicare

•  Precauții  pentru  utilizare :

Sunt  utilizate  atunci  când :

Destinate  pentru  salvari  si  recunoasteri,  scarile  cu  carlige  (cu  unul  sau  doua  plane)  fac  posibila  progresul  pe  fatada  din  
exterior,  de  la  etaj  la  etaj,  pentru  a  ajunge  la  cote  inaccesibile  scarilor  glisante  sau  aeriene.

•  doi  montanti  conectati  prin  trepte ;  •  două  
cârlige  care  se  prelungesc  dinspre  

montan i ;  •  un  distan ier.

Angajarea  și  utilizarea  unei  scări  cu  cârlig  necesită  calm,  dexteritate  și  pregătire.

1.1.  Scara  cu  cârlig

© SDIS  35
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5,60  metri

Stabilimente
33  kg

SCARĂ

9  m

REPLOYAT
Cârlige

Recunoașteri

Slide  
model  mic

2,40  metri

Două  echipe

IMPLICAT
TIP

Individual

14,30  m

8  kg

3  
tobogane  plane

LUNGIME

75  kg

4,25  metri

Salvări

LUNGIME

Cârlige  
pliabile

Salvări

20  kg

O  echipă

-

5  m

3,60  metri

5,60  m

UTILIZAREA  MANEVREI  GREUTATE

Tobogan  
model  mare

9  kg

4,25  metri

Recunoașteri

1.  Scări  de  mână
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Urcă-te  pe  scară  până  când  
mâinile  tale  sunt  la  nivel  cu  
partea  de  jos  a  scării.  (2)

Așezați  scara  pe  umăr,  pivotând  
în  fața  cârligelor,  cârlige  în  
interior.

Pune  antebrațul  sub  scară,  
sprijinindu-se  pe  genunchi  și  
palmă  în  poziție  opusă.

Manipulările  de  bază  de  mai  jos  sunt  descrise  pentru  dreptaci;  stângacii  se  inversează.

Deplasați-vă  spre  mijlocul  scării  
și  apucați  o  treaptă  cu  mâna  
dreaptă,  cu  brațul  întins,  pentru  
a  menține  scara  echilibrată  pe  
umăr.

1.1.2.  Manevre  de  bază

Poziționați-vă  lângă  montantul  
din  stânga  al  scării,  între  treptele  
3  și  5 ,  cârlige  în  stânga.

Apăsați  cu  brațul  și  folosiți  axa  
de  rotație  creată  de  antebraț  pe  
coapsă  pentru  a  efectua  o  mișcare  
de  balansare.

Prezintă  scara  pe  pământ,  
paralelă  cu  fațada,  cârlige  spre  cer.  Introduceți  
suma  cea  mai  apropiată  de  dvs.  
între  nivelul  3  și  5 .

Ridicați  scara,  cârligele  pe  exterior.

Prinde  verticalul  stâng  cu  mâna  
dreaptă,  ridică-te  și  ia  verticalul  
drept  cu  mâna  stângă.

Urcați  scara  din  mână  în  mână,  
fixând  partea  superioară  a  
aparatului.  (1)

Efectuați  o  pasă  cu  piciorul  pe  
partea  laterală  a  cârligelor.

© Nicolas  Pereira  –  BMPM
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Cârligele  spre  cer.

Ajunși  la  nivelul  cârligelor,  angrenați  

trunchiul  în  spatele  cârligelor  și  
treceți  un  picior  după  altul.

corp.

Ridică  scara  și  o  desfășoară,  
desfăcându-și  brațele.

Prindeți  treptele  trecându-vă  brațele  în  
spatele

Membrul  echipei  pune  scara  jos  ușor.

Efectuați  o  tracțiune  pentru  a  testa  
soliditatea  fulcrului.

Ambele  mâini  sunt  în  partea  
de  jos  a  scării  cu  degetele  mari  
întinse  peste  montanti  pentru  
a  ține  și  a  conduce  aparatul.  (3)

Pe  etaje,  operațiunea  încheiată,  
membrul  echipei  își  încrucișează  
brațele  și  apucă  montanții.

Liderul  echipei  se  ridică  cu  brațele  până  
când  poate  ajunge  la  o  treaptă  cu  
piciorul.

Pe  podele,  întoarceți  scara  încrucișându-
vă  brațele  fără  a  vă  schimba  mâinile  și  

lipind  scara  de  ea.

În  două  mișcări,  membrul  echipei  
coboară  scara  pivotând-o  pentru  a  o  
putea  primi  pe  antebraț.

sume.

Membrul  echipei  stă  în  spatele  scării  
și  o  ține  în  partea  inferioară  a  acesteia,  

împingând  ușor  pe  montanți.

Odată  așezate  pe  sol,  cârligele  scării  sunt  așezate  pe  pământ  pentru  a  evita  accidentele.

© Nicolas  Pereira  –  BMPM
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1.2.  Scări  extensibile  cu  două  secțiuni

3  Este  detaliată  doar  funcționarea  scării  mari  extensibile.

21

Precauții  de  utilizare :

În  general,  acestea  sunt  folosite  pentru  a  restabili  comunicațiile  distruse  sau  inutilizabile.  Acestea  permit  accesul  la  
etajele  1  și  2  ale  unei  clădiri.

•  două  planuri  care  alunecă  unul  peste  altul  prin  doi  montanti  lega i  prin  trepte ;  •  un  cordon  care  permite  
extinderea  și  plierea  scării,  numită  și  linie ;  •  o  parașuta  care  ține  scara  dezvoltată ;  •  două  picioare  care  

asigură  stabilitate  pe  sol.

Aceste  scări  sunt  utilizate  pentru  efectuarea  de  salvari,  efectuarea  de  recunoașteri,  înființarea  de  unități  sau  ca  rută  
de  urgență.

Scara  se  desfășoară  în  funcție  de  circumstanțe  și  poate  fi  plasată  la  nivel  cu  o  deschidere  sau  lângă  aceasta  în  
funcție  de  acțiunile  care  trebuie  întreprinse.  De  asemenea,  scara  poate  ieși  din  marginea  deschiderii  (ajutor  pentru  
o  victimă).

Aceste  scale  constau  din :

Există  două  tipuri  de  scări  extensibile  cu  două  secțiuni:  model  mic  și  model  mare.3

•  o  persoană  pe  plan,  cu  excepția  cazului  de  salvare ;  •  picioarele  
trebuie  să  fie  cât  mai  departe  posibil  pe  un  plan  orizontal  stabil ;  •  para utele  trebuie  pozi ionate  
corect ;  •  la  desfășurarea  sau  retragerea  mâinilor  se  sprijină  pe  montanți.

1.2.1.  Descriere

© SDIS  35
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Ori  de  câte  ori  este  posibil,  această  pasă  a  scării  (distanța  dintre  perete  și  partea  inferioară  a  scării)  
ar  trebui  verificată  pentru  a  fi  eficientă.  Putem  reține  noțiunea  de  o  treaptă  pe  etaj,  cea  a  testului  
cotului  sau  tehnica  brațelor  întinse.4

O  atenție  deosebită  va  fi  acordată  conceptului  de  sprijin  al  scării,  necesar  pentru  o  bună  stabilitate  și  
siguranța  pompierilor.

Pentru  a  fi  stabilă,  scara  nu  trebuie  să  fie  prea  dezvoltată,  nici  prea  înclinată;  de  asemenea,  piciorul  
scării  trebuie  să  fie  departe  de  perete  cu  aproximativ  1/3  din  lungimea  dezvoltată.

Pentru  scara  amplasata  in  traseul  de  urgenta,  talpa  este  la  4  trepte  lungi  fata  de  fatada  pentru  etajul  1  si  5  trepte  lungi  pentru  etajul  2 .
4

Este  prudent  să  ancorați  partea  superioară  a  scării  de  o  parte  solidă  a  punctului  de  
sprijin.

The
Își  întinde  brațele  pe  orizontală  și

Bastien  Guerche  -  DGSCGC  ©

mâinile  la  înălțimea  umerilor  pe  montanti.
Alexandre  Berthez  –  SDIS  ©  77

picioarele  pe  locurimanipulatorul  stă  drept,  copite.
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1.2.2.Manevre  de  bază  ale  scării  extensibile  model  mare

Ordin  executiv  al  liderului:Ordinul  pregătitor  al  șefului:
. EpoleerAtentie  la  sprijin .

Liderul  echipei  apucă  vârful  scării  de  montanti.

Liderul  face  un  pas  înainte  și  fără

Perechea  se  poziționează  cu  spatele  în  
direcția  în  care  urmează  să  se  miște.  
Liderul  stă  la  nivelul  parașutelor.  Avionul  
mic  este  pe  sol.

Apoi  calculează  piciorul  scării  și  o  
reajustează,  dacă  este  necesar.

despre

Odată  ce  parașutele  sunt  blocate,  liderul  și  
echipajul  revarsă  scara  fațadei.

Linie  pe  umăr,  coate  pe  montanti,  eliberează  
parașutele  și  desfășoară  scara.

Liderul  își  pune  piciorul  de-a  lungul  treptelor  
și  eliberează  linia.

Liderul  ridică  scara  pe  verticală  în  
recuperări  succesive.

smucitură,  într-o  mișcare  asimetrică  ridicând  
în  același  timp  brațul  drept  și  piciorul  stâng,  
apoi  brațul  stâng  și  piciorul  drept.

El  rotește  scara  făcând  o  jumătate  de  tură.  
Își  pune  picioarele  pe  perete  sau  îl  folosește  

pe  membrul  echipei  pentru  a  fixa  scara  
pentru  a  o  ridica.

Perechea  se  ridică  întorcându-se  și  poartă  

scara  peste  umăr  într-o  mișcare  continuă.

Nu  puneți  niciodată  ambele  picioare  pe  
aceeași  treaptă.

Liderul  și  echipajul  îngenunchează  și  apucă  
montantii  scării.

Perechea  vine  față  în  față  cu  punctul  
desemnat  de  șeful  aparatului.  El  așează  
scara  pe  pământ  efectuând  operația  
inversă  doar  pentru  a  sprijini.

23

Machine Translated by Google



Liderul  coboară  scara  prin  sărituri  
succesive,  iar  membrul  echipei  calcă  scara  
cu  picioarele.

îl  trage  departe  de  avion  pentru  a  
elibera  parașutele.

Îl  întoarce  și  pune  micul  plan  pe  
pământ.

Pentru  a  plia  scara,  se  întoarce  pe  
verticală.  Fie  sprijinit  pe  perete,  fie  
ținut  de  membrul  echipei  pe  montanti.  
El  trage  pe  linie  și

Această  tehnică,  pentru  a  fi  perfect  implementată,  necesită  o  practică  
regulată  de  către  pompier  pentru  a  stăpâni  poziția  de  echilibru  a  scării  și  a  
cunoaște  treptele  pe  care  trebuie  să  le  intre  (în  funcție  de  mărimea  
personalului).

Dacă  este  necesar,  aceste  manevre  de  bază  pot  fi  efectuate  de  un  singur  om.

O  distanță  de  câțiva  metri,  pe  o  potecă  denivelată  și  în  funcție  de  abilitățile  fizice  ale
salvator.

© Nicolas  Pereira  –  BMPM

Pe  o  distanță  scurtă5  de  parcurs  (punctul  de  atins  situat  la  aceeași  înălțime):

1.2.3.Efectuați  o  mișcare  rapidă

2)  Port

Pe  o  distanță  relativ  mare  de  parcurs:

Scara  desfășurată  poate  fi  pliată  înapoi  pe  locul  unei  prime  acțiuni,  transportată  și  desfășurată  pe  
locul  unei  noi  acțiuni.

1)  Desfășurare  –  transport  –  desfășurare

Scara  extinsă  poate  fi  transportată  fără  a  o  plia  mai  întâi  înapoi  (figurile  1  până  la  5).

Pentru  a  efectua  o  translație,  singur,  a  unei  scări  cu  mâinile  desfășurate  sau  nu,  de-a  lungul  unei  
fațade,  există  trei  posibilități:

24

5

Machine Translated by Google



Figura  2
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Figura  3figura  1

Figura  5Figura  4
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Scara  poate  fi  apoi  reglată  (picior)  la  noua  sa  locație.

3)

Miscarea  scarii  extinse  se  poate  realiza  prin  rotire  pe  fatada,  capetele  montantilor  ramanand  in  contact  cu  cadrul.

Rotație

O  mână  (jos)  poartă  scara,  cealaltă  (înaltă)  o  ghidează  în  timpul  manevrei  (figurile  6  și  7).

Pe  o  distanță  scurtă  pentru  un  punct  de  atins  situat  la  aceeași  înălțime:

Scara  este  întoarsă  pe  ea  însăși  și  se  deplasează  înainte,  astfel  către  deschiderea  la  care  se  ajunge  (fig.  8  la  
11).

Figura  7

Figura  10

SDIS  59

Figura  9Figura  8

SDIS  59Figura  6

©

©

Figura  11

26

Machine Translated by Google



Totuși,  dacă  linia  ar  trebui  atașată,  tehnica  prezentată  mai  jos  oferă  o  posibilitate  simplă,  eficientă  și  rapidă.  Mai  ales  
la  eliberarea  nodului,  doar  trageți  șuvița  liberă  pentru  a  elibera  linia.

1.2.4  Tehnica  de  atașare  a  liniei  unei  scări  de  mână

•  facilitarea  manevrării  viitoare  a  scării  de  extensie ;  •  împiedică  
salvatorul  să  se  împiedice  cu  capătul  liber  în  timpul  progresului  său ;  •  previne  blocarea  firului  în  
elemente  la  deplasarea  aparatului ;  •  blocați  avioanele  în  caz  de  blocare  proastă  a  parașutelor.

În  salvările  multiple,  nu  este  recomandat  să  legați  linia,  doar  așezați-o  cu  înțelepciune,  astfel  încât  să  nu  interfereze  
cu  ascensiunile  sau  coborârile.

Linia  este  atașată  pentru :

Eliberați  
lovitura

Figura  15

Figura

Figura  14

Figura  16 Figura  19  
©SDIS  59

Figura  13Figura  12

17 Figura  18

27

Machine Translated by Google



.

©SDIS  59

Partea  superioară  a  scării  este  plasată  chiar  
sub  marginea  cercevelei

28

Acordați  atenție  faptului  că  scara  poate  fi  deja  folosită  ca  cale  de  rezervă/salvare  
pentru  o  pereche  angajată.

Verificați  angajarea  corectă  a  parașutelor  odată  ce  scara  este  răsturnată.

Așezarea  picioarelor  scării  împotriva  echipamentelor  fixe  o  poate  face  mai  sigură  
sau  elibera  personal.

Atenție  la  riscul  căderii  materialelor  de  pe  o  fațadă  deteriorată.

Atenție  la  riscul  de  cădere  dacă  terenul  este  aglomerat  sau  denivelat.

Un  MEA  poate  fi,  de  asemenea,  implementat  pentru  a  îndeplini  această  misiune.

1.2.5  Utilizarea  scării  prelungitoare  ca  cale  de  evacuare

Această  tehnică  poate  fi  folosită  pentru  a  facilita  coborârea  unei  victime  invalide  sau  inconștiente.  Este  util  atunci  când  urmează  
să  fie  efectuate  mai  multe  salvari  pe  aceeași  parte  a  unei  clădiri.

•  întoarce  scara,  avionul  mare  în  jos ;  •  să  mărească  picioarele  
astfel  încât  panta  prezentată  de  scară  să  fie  mai  pu in  abruptă  i

Nu  este  întotdeauna  posibil  să  se  acorde  mai  multă  bază  cântarei  (mobilier  stradal,  vehicule  parcate  etc.).  Scara  trebuie  
desfășurată  în  consecință.

O  scară  de  mână  poate  oferi  o  cale  de  evacuare.  Viteza  de  implementare  face  posibilă  asistența  unui  pompier  aflat  în  dificultate,  
evoluând  în  interiorul  clădirii  și  care  se  manifestă  la  o  altă  deschidere  decât  cea  în  care  este  poziționată  inițial  scara.

Poate  fi  efectuată  de  un  singur  pompier,  această  tehnică  constă  în :

vârful  scării  vine  chiar  sub  marginea  cercevelei ;  •  ancorați  sau  blocați  scara.  Scara  poate  fi  
întreținută  și  de  un  membru  al  echipei.
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1.2.6  Ancorarea  și  asigurarea  unei  scări  de  mână

1.2.6.1.Acostare  de  sus

1.2.6.2.  Acostare/blocare  la  nivelul  solului

Cu  ajutorul  unui  topor

Cu  o  curea

Cabstan)  ©

Împotriva  unei  unități  de  zidărie.

La

Cu  o  curea  pentru  furtun.

prin  intermediul  unei  cleme  mari  și  a  unui  control  (nodul  de
SDIS  59

o  comandă  (și  nod  de  capstan).

a  LSPCC.  și  un  conector
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•  blaturi  care  alunecă  unul  peste  altul  prin  intermediul  a  2  montanti  legați  prin

Această  scară  este  utilizată  în  general  
atunci  când  nivelurile  nu  sunt  accesibile  
scărilor  de  extensie  cu  2  secțiuni  sau  
ascensoarelor  (curtea  interioară).  Oferă  
acces  la  etajul  4  al  unei  clădiri.

Scara  cu  trei  plane  constă  din :

•  linii  sau  corzi  care  permit  extinderea  i  plierea  scării ;  •  para ute  care  in  scara  
dezvoltată ;  •  picioare  sau  copite  care  asigură  stabilitate  pe  sol ;  •  contraforturi  zburătoare  
care  asigură  stabilitatea  scării.

Manevrarea  acestui  aparat  este  
deosebit  de  delicată  prin  greutatea  și  
lungimea  dezvoltată.  Implementarea  
scalei  necesită  două  perechi.

trepte ;

Contraforturile  asigură  echilibrul  scării  
dezvoltate  și  susținute.  Atunci  când  
scara  este  ridicată,  dezvoltată  și  
susținută,  membrii  echipei  responsabili  
de  stabilitatea  scării  trebuie  să  
urmărească  constant  partea  superioară  
a  aparatului  pentru  a  menține  sau  a  
restabili  echilibrul  în  toate  circumstanțele.

1.3.1.  Descriere

©

1.3.  Scara  extensibilă  din  trei  secțiuni  cu  contraforturi  zburătoare

SDIS  59

SDIS  35

ȘiLa o  curea  multifuncțională  
(bucla  sau  conector  în  ac)  ©

folosind  un  instrument  Halligan
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La  comanda  LIVE,  cele  două  
perechi,  picioarele  îndoite  și  spatele  
drept,  se  ridică.

O  pereche  este  poziționată  la  
copitele  scării,  celelalte  scripete  
laterale.  Asigurați-vă  că  perechile  
sunt  formate  din  pompieri  de  
aproximativ  aceeași  dimensiune.

La  comanda  UMAR,  
perechile  poarta  scara  pe  

umar,  si  pivoteaza  spre  
capatul  prevazut  cu  copite.

,
La  comanda  ATENTIE  
LA  RISCARE,  cele  doua  perechi  se  

ghemuiesc,  cu  mainile  sub  
montantii  planului  superior.

,

.

.

,

31

Membrii  echipei  nu  trebuie  să-și  plaseze  nicio  parte  a  corpului  în  linie  cu  contraforturile  
zburătoare  (risc  de  rănire).

Membrii  echipei  lucrează  în  oglindă,  pe  toată  durata  manevrei,  pentru  a  limita  riscul  de  răsturnare  a  scării.

Precauții  de  utilizare :

Pentru  a  pune  scara  înapoi  pe  pământ,  șeful  aparatului  comandă:  ATENȚIE  LA  AMPLASARE,  LOC

Contraforturile  permit  sustinerea  scarii  si  minimizeaza  flambajul  in  timpul  ascensiunii  sau  coborarii  unui  pompier,  mai  
mult  cu  o  victima.

Această  scară  este  ac ionată  de  două  perechi.  Un  șef  de  aparat  conduce  manevra.  Pentru  a  limita  timpul  de  executare  a  
manevrelor,  numărul  comenzilor  pregătitoare  este  redus  în  mod  deliberat.

1.3.2.Manevre  de  bază  ale  scării  cu  3  planuri

•  la  desfășurarea  sau  retragerea  mâinilor  se  sprijină  pe  montanți.
la  trepte) ;

VIRA  LA  DREAPTA  (STÂNGA),  STOP

•  scara  trebuie  blocată  în  pozi ia  sa  (para ute  blocate  i  frânghii  ancorate

Mișcările  scării  se  efectuează  la  comenzile  șefului  de  
echipă  ÎNAINTE,  ÎNAPOI,

• se  respecta  piciorul  cantarului ;

•  Cărați  scara

•  scara  poate  fi  manevrata  cu  cel  putin  doua  perechi ;  •  picioarele  se  
sprijină  întotdeauna  pe  un  plan  orizontal  stabil  (sau  făcute  orizontal  și  stabil);
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SDIS  34

SDIS  34

•  Rotiți

Șeful  aparatului  trebuie,  în  timpul  recunoașterii  sale,  să  
stabilească  piciorul,  care  este  1/3  din  lungimea  dezvoltată,  
pentru  a  pune  pantofii  scării  la  locul  potrivit  (adică  un  picior  
între  2  m  și  5  m).

La  comanda  RAISARE,  montantii  înaintează  

mână  peste  mână  pentru  a  îndrepta  scara.

•  Instalați  scara

La  comanda  SWIVEL  RIGHT  sau  SWIVEL  LEFT.  Perechile  așează  scara  în  echilibru  pe  pantof  care  va  servi  drept  pivot  și  
pivotează  aparatul  astfel  încât  să  plaseze  planul  mic  spre  fațada  la  care  se  ajunge.

•  Dezvoltați  și  sprijiniți  scala

liderul  echipei  plasat  în  frunte  și  cei  doi  membri  ai  echipei  la

Scara  este  așezată  pe  sol  paralel  cu  fațada  la  care  se  ajunge,  
latura  plană  mică,  contraforturi  atașate  la  montanți.  Acesta  
trebuie  pozitionat  in  asa  fel  incat  sa  se  evite  manipularea  

atunci  cand  este  ridicat.

Liderii  sunt  poziționați  la  capetele  scalei.  Conducătorul  de  echipă  așezat  pe  copite  urcă  pe  ultima  treaptă,  apucă  a  treia  
treaptă  și  își  pune  toată  greutatea  înapoi  pentru  a  îngheța  scara  și  a  facilita  îmbrăcarea.
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•  Mount

al  2-lea  șef  stă  în  spatele  scării  și  apucă  montanții;  cei  doi  membri  ai  echipei  
detașează  contraforturile  zburătoare  de  pe  montanți;  ei  apucă  fiecare  câte  un  
contrafort  zburător,  se  îndepărtează  simultan  de  scară  și  se  plasează  la  jumătatea  distanței  dintre  perete  și  
scară;  apoi  țin  scara  vertical;  conducătorul  1  elaborează  al  2-lea  plan  prin  intermediul  liniei  1  (pe  cel  puțin  3  
metri);  șeful  1  blochează  parașutele  și  acostează  linia  avionului  2  pe  o  treaptă;  el  dezvolta  apoi  al  3-lea  plan  
prin  intermediul  cordonului  2 ;  actioneaza  ca  si  cum  in  al  2-lea  plan  ar  fi  atins  inaltimea  dorita;  șeful  1  atârnă  
linia  planului  3  pe  partea  stângă.

La  comanda  DEVELOP:

-

-

primul  conducător  angajează  un  picior  între  montanti,  cu  fața  spre  scară,  treapta  1  în  contact  cu  tibia;  al  2-lea  
șef  stă  în  spatele  scării  și  apucă  montanții;  cei  doi  membri  ai  echipei  eliberează  contraforturile  zburătoare  și  
le  readuc  la  lungimea  normală;  primul  conducător  trage  montantii  spre  el ;

-

-

-

La  comanda  REPLOY:

-

-

primul  șef  stă  la  piciorul  scării  și  o  împiedică  să  alunece ;  cei  doi  membri  ai  echipei  susțin  
scara  făcând  un  pas  treptat  înapoi  și  menținându-și  echilibrul  folosind  contraforturile;  reglează  contraforturile  
zburătoare  la  lungimea  dorită,  pe  care  le  pun  la  loc  și  le  țin  cu  picioarele.

-

•  Rabatați  scara

-
-

La  comanda  APĂSAȚI:

-

Pentru  a  evita  acest  scenariu,  cei  4  pompieri  trebuie  să  ac ioneze  împreună,  să  se  asigure  că  sabo ii  nu  se  desprind  
de  la  sol,  că  scara  nu  se  răsuce te  (membrii  echipei  împing  contraforturile)  sau  să  se  deplaseze  în  lateral.

In  timpul  ascensiunii  membrii  echipei  intretin  
contraforturile  iar  liderul  de  echipa  care  
ramane  la  sol  asigura  intretinerea  la  nivelul  
copitelor.

-

Când  este  desfășurată,  este  imposibil  să  prindeți  scara  care  a  început  să-și  piardă  echilibrul.

Seful  de  echipa  urca,  trepta  cu  treapta,  in  ritm  
si  fara  smucituri,  intr-o  miscare  asimetrica,  
ridicand  de  fiecare  data  simultan  bratul  si  
piciorul  opus.

-

-

Această  fază  este  cea  care  necesită  cea  mai  mare  vigilență  și  coordonare  între  membrii  echipei.
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2.1.  Diferitele  mașini

SDIS  34

Djamel  Ferrand  –DGSCGC

©
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©

-

La  cântare  aeriene,  primul  plan  este  avionul  din  vârful  parcului.

34

2.  Mijloace  de  ridicare  aeriană

-

- al  2-lea  cap  împinge  pe  montanți;  cei  doi  membri  ai  
echipei  împing  contraforturile  pentru  a  îndrepta  scara  pe  verticală;  primul  șef  monitorizează  vârful  scării ;  al  2-lea  conducător  
menține  scara;  cei  doi  membri  ai  echipei  mentin  scara  in  pozitie  verticala  actionand  asupra  contraforturilor;  comandantul  1  
trage  de  linia  liberă  (din  planul  3 )  și  eliberează  parașutele;  lasă  frânghia  să-i  alunece  într-una  din  mâini;  el  cuplează  parașutele  

la  sfârșitul  desfășurării  avionului  al  3-lea ;  comandantul  1  desprinde  linia  din  avionul  2  și  eliberează  parașutele;  lasa  coarda  sa  
alunece  si  cupleaza  parasutele  la  sfarsitul  coborarii  planului  2 ;  cei  doi  membri  ai  echipei  au  pus  la  loc  contraforturile  zburătoare;  

ele  înlocuiesc  tija  de  fixare  sau  curelele  și  pun  știftul  la  loc.

-

-

Dintre  mijloacele  aeriene  de  ridicare6  (AEM)  utilizate  în  departamentele  de  pompieri,  distingem :

•  Scări  remorcabile  (ER)

-

-

(NF  S  61-554)

-

primul  șef  îi  ajută  pe  membrii  echipei  acționând  pe  
trepte;  al  2-lea  șef  împinge  cu  picioarele  montantii  
pentru  a  preveni  alunecarea  scării,  dacă  este  

necesar  urcă  pe  treapta  1 ;  cei  doi  membri  ai  
echipei  introduc  fiecare  o  sumă;  ei  coboară  scara  
cu  precauție  pasând  înapoi;  cei  doi  membri  ai  

echipei  pun  scara  pe  sol.

-

-

-

La  comanda  LOWER:

-

•  Coborâți  scara

-

-

în

Acest  tip  de  scară  aproape  că  nu  mai  este  folosit  
de  SIS

-

-
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©

Djamel  Ferrand  -  DGSCGC©

Aceste  scări  pot  fi  motorizate.  Acest  tip  de  
mijloace  este  utilizat  în  principal  în  centrele  
orașelor,  în  special  pentru  accesul  la  clădirile  
vechi.

•  Scări  de  masă  rotativă  cu  mișcări  
combinate  (EPC)

•  Scări  balansoare  cu  mișcare  
secvențială  (EPS)

salvare.

Aceste  utilaje  sunt  compuse  dintr-un  suport  
auto  și  o  scară  propriu-zisă,  adică  o  structură  
extensibilă  așezată  pe  un  cadru.

La  fel  ca  EPS,  aceste  scări  pot  fi  
echipate  cu  un  pendul  în  prim-plan  
prevăzut  cu  un  coș  de

•  EPS  18  m:  18  m  inaltime  verticala /  3  m  deschidere ;  •  EPS  
24  m:  23,50m  inaltime  verticala /  6m  deschidere ;  •  EPS  30  m:  
28  m  înălțime  verticală /  10  m  deschidere.

Atingerea  maximă  atinsă  de  o  scară  aeriană  este  standardizată :

(NF  S  61-554)

Se  spune  că  o  scară  aeriană  are  mișcări  
combinate  atunci  când  îi  permite  scării  
să  efectueze  mișcări  combinate  într-
un  timp  determinat.

Se  spune  că  o  scară  aeriană  are  mișcări  
secvențiale  atunci  când  energia  
necesară  mișcărilor  sale  este  furnizată  
de  un  motor  și  mișcările  sale  nu  pot  fi  
executate  simultan.

•  Scări  de  transport  (EP)

(NF  EN  14043)

(NF  EN  14044)
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2.2.Terminologie  comună
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©

Djamel  Ferrand  -  DGSCGC

Philippe  Granados  -  Pompieri13

Pentru  a  înțelege  mai  bine  manevrele  acestor  mașini,  este  necesar  să  se  cunoască  termenii  specifici  folosiți  în  timpul  
implementării  lor.

Stivuitoare  auto  (BEAA  sau  CBEA).  Pot  fi  articulate  și/sau  telescopice.

•  Brațe  de  ridicare  aeriene:  (NF  EN  1777  și  NF  S  61-550/A1)

•  Înălțimea  (H):  aceasta  este  distanța  exprimată  în  metri,  măsurată  între  sol  și
ultima  treaptă  a  structurii  extensibile.
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•  Lungimea  dezvoltată  (L):  distanța  exprimată  în  metri,  între  punctele  extreme
a  scării  dezvoltate  (prima  treaptă  a  ultimului  plan  și  a  ultimei  trepte  a  primului  plan).

•  Intervalul  teoretic  (P):  aceasta  este  distanța,  exprimată  în  metri,  dintre  punctul  proiectat  al  
ultimei  trepte  a  primului  plan  (sau  al  coșului  de  urgență)  până  la  punctul  cel  mai  proeminent  
al  vehiculului.

37
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Acest  termen  generic  coș  de  salvare  definește  fie  o  platformă,  fie  o  nacelă,  în  
funcție  de  sistem  și  de  poziția  de  atașare  a  acesteia  din  urmă  pe  primul  plan  al  
unei  scări.

•  Zona  limita  de  folosinta  libera:  spatiu  in  care  deplasarea,  la  sarcina  maxima  autorizata  in  aceasta  zona,  nu  
compromite  stabilitatea  scarii  cu  platan,  capatul  structurii  extensibile  nefiind  sustinut.

Poligonul  de  sprijin  este  forma  geometrică  definită  de  punctele  de  sprijin  ale  celor  4  stabilizatori  și  roțile  din  față  ale  
ascensorului  aerian.

•  Coșul  de  urgență:  dispozitiv  suplimentar,  fix  sau  detașabil,  utilizat  în  principal  pentru  stingerea  incendiilor,  
salvarea  persoanelor  și  alte  servicii  operaționale.

•  Unghiul  de  pansament:  unghi,  exprimat  in  grade,  intre  axa  longitudinala  a  ultimului  plan  (inferior)  si  orizontala.

•  Noțiunile  de  echilibru  și  poligon  de  sprijin

În  interiorul  poligonului  de  sprijin  trebuie  să  treacă  rezultanta  forțelor  de  muncă  ale  MEA,  în  toate  condițiile  de  
utilizare.

•  Sarcina  per  persoana:  sarcina  rezultata  dintr-o  masa  presupusa  de  90  kg  per  persoana  si  care  face  parte  din  
sarcina  totala  indicata  ca  numar  de  persoane.

•  Poligonul  de  sprijin:  figură  geometrică  desenată  de  sprijinul  stabilizatorilor  pe  sol.  Axa(ele)  față  nu  sunt  luate  
în  considerare  în  poligon.

•  Zona  de  utilizare  înclinată:  zonă  de  utilizare  în  care  mișcarea,  fără  sarcină,  nu  compromite  stabilitatea  scării  
plăcii  rotative.  În  acest  spațiu,  extremitatea  structurii  extensibile  este  în  contact  cu  punctul  atins  înainte  de  
aplicarea  sarcinii.

38
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roțile  sale  din  față.

Limitele  de  siguranță  ale  mașinii  
sunt  definite  și  reglementate  
astfel  încât  proiecția  verticală  pe  
sol  a  centrului  de  greutate  al  MEA  
să  nu  se  îndepărteze  niciodată  
de  această  formă  simbolică.

O  recunoaștere  3D  permite  șoferului  scării  să  verifice  dacă  spațiul  este  liber  în  jurul  scării  (6  laturi),  
pentru  a :

Șoferul  se  va  asigura  că  există  suficient  spațiu  înainte  de  a  pune  coșul  de  salvare  în  poziția  de  lucru.

Când  stabilizarea  este  diferită  de  
la  o  parte  la  alta,  în  timpul  
pivotării,  scara  își  va  adapta  
performanța  în  raport  cu  
poligonul  de  sprijin  definit  la  sol  
prin  dezvoltarea  stabilizatorilor  
săi,  și  eventual  contactul  dintre

La  poziționarea  scării,  trebuie  avut  grijă,  de  asemenea,  să  se  asigure  că  există  suficient  spațiu  în  jurul  
acesteia  pentru  a  permite  stabilizarea  și  pivotarea  structurii  extensibile.

•  înfiin area  MEA ;  •  asigurarea  
unei  stabilită i  optime  a  MEA ;  •  să  se  asigure  
că  MEA  va  putea  efectua  toate  mișcările  necesare  desfășurării  operațiunii.

Unele  scale  țin  cont  de  lățimea  de  stabilizare  foarte  precis  pentru  a  determina  o  
zonă  de  evoluție  a  structurii  extensibile  cel  mai  potrivită  poligonului  suport.

Este  important  să  se  materializeze  spațiul  în  care  se  va  mișca  turela,  folosind  
conuri  Lubeck.

39

Exemplu  de  performanță  a  unei  
scări  în  funcție  de  poligonul  său  de  sprijin.  ©  Philippe  Granados  -  

Pompieri  13

2.3.Scala  mediului
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Mediul  subteran  mijloacele  aeriene  si

Lubeck  
©

Philippe  Granados  -  Pompieri13

Materializarea  zonei de  lucru  prin  intermediul  conurilor  de

40

©

•  teren  stabil:  teren  pe  care  se  recomandă  întotdeauna  stabilizarea  scării  (drum  de  parcare,  
beton  armat,  pistă  de  scară).  Terenul  stabil  este  terenul  pe  care  pot  circula  vehiculele  
grele.  Proiectarea  unui  teren  stabil  oferă  toate  condițiile  pentru  amenajarea  unei  scări.

2.3.1  Profilul  aerodinamic

Diferitele  tipuri  de  sol :

•  teren  instabil:  teren  pe  care  se  poate  stabiliza  scara  prin  amplasarea  de  pene  de  stabilizare  
(trotuar,  drum  de  pământ  sau  calcar).  Pământ  instabil  este  pământ  a  cărui  rezistență  la  
presiune  la  instalarea  mașinii  nu  este  garantată.  Instalarea  penelor  de  stabilizare  mărește  
suprafața  portantă  și  limitează  riscul  de  tasare.
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2.3.2.  Pericole  aeriene

Aveți  grijă  să  nu  loviți  părțile  proeminente  (balcoane,  coșuri  de  fum,  antene,  copaci  etc.)  cu  coșul  
de  salvare  sau  cu  structura  extensibilă  în  timpul  desfășurării.

riscul  ca  coșul  de  salvare  sau  structura  extensibilă  să  se  ciocnească  de  un  obstacol  care  ar  
putea  duce  la  căderea  manipulatorilor  și  a  victimelor;  riscul  de  electrificare  sau  electrocutare,  
chiar  și  fără  contact  în  caz  de  înaltă  tensiune  (arc).

•  Balcoane  și  surplombe

Este  important  să  se  efectueze  o  recunoaștere  atentă7  a  spațiului  aerian  pentru  a  lua  în  considerare  
aceste  surse  de  pericol.

Pentru  utilizatorii  de  scări  aeriene,  pericolele  sunt  numeroase  și  adesea  fatale.  De  exemplu :

•  teren  interzis:  teren  pe  care  este  strict  interzisă  stabilizarea  scării  deoarece  riscă  să  nu  suporte  
forțele  generate  de  mișcările  structurii  extensibile  și  greutatea  de  la  capătul  acesteia  (capac  
de  vizitare,  marginea  trotuarului,  pivniță  sub  trotuar,  parcare  pe  placă  mai  mică  de  15  tone).

Philippe  Granados  -  Pompieri13
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În  zilele  noastre,  scările  cântăresc  în  medie  16  t,  iar  BEA-urile  între  18  și  26  t.
Standardul  actual  limitează  GVW  al  scărilor  la  16  t  pentru  30  m,  14  t  pentru  24  m  și  13  t  pentru  
18  m.

7Aceste  elemente  trebuie  cultivate  permanent,  prin  recunoașteri  în  afara  timpurilor  de  intervenție.  Luarea  în  
considerare  a  sectorului  în  afara  fazei  de  urgență  trebuie  să  se  facă  prin  manipularea  MEA  in  situ  și  nu  numai  în  
curtea  centrului  de  urgență.
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Vântul  poate  reprezenta  constrângeri  pe  care  structura  extensibilă  nu  le-a  putut  rezista.  Este  deci  necesar  să  facem  
referire  la  diagrama  vântului  furnizată  de  producător  pentru  a  determina  în  ce  condiții  este  fezabilă  intervenția.  În  plus,  
forța  vântului  este  greu  de  apreciat,  iar  intensitatea  vântului  poate  fi  variabilă  (rafale  etc.).  Înălțimea  de  evoluție  a  scării  și  
mediul  particular  (prezența  fațadelor  de  adăpostire  sau  efectul  de  vortex)  pot  determina  utilizatorul  să  evolueze  într-un  
mediu  periculos.  Prin  urmare,  este  esențial  să  excludem  orice  asumare  inutilă  de  riscuri,  prin  evaluarea  potențialelor  
pericole  pentru  a  le  echilibra  cu  miza  realizării  intervenției.

O  căutare  a  cablurilor  aeriene  este  esențială  înainte  de  poziționarea  scării  pentru  a  exclude  orice  risc  de  electrificare  sau  
electrocutare.  Contextul  particular  al  unei  intervenții  (prezența  fumului  de  foc,  ceață,  întuneric  etc.)  poate  masca  firele  
electrice  aeriene.

•  Cabluri  electrice

Condițiile  meteorologice  impun  utilizatorilor  să  fie  deosebit  de  vigilenți :

2.3.3.  Conditiile  meteo

Având  în  vedere  că  este  dificil  de  evaluat  cu  exactitate  o  distanță  teoretică  în  raport  cu  realitatea  de  la  sol,  utilizatorii,  
dacă  au  posibilitatea,  vor  opta  așadar  pentru  o  poziționare  diferită  a  scării,  favorizând  un  spațiu  foarte  degajat  în  mare  
măsură  de  toate  liniile  de  înaltă  tensiune.

Prezența  ceaței  poate  îngreuna  munca  operatorului,  reducându-i  vederea  asupra  capătului  structurii  extensibile  sau  a  
brațului.

Această  distanță  de  siguranță  va  trebui  mărită  dacă  plouă  sau  dacă  în  apropiere  este  instalată  o  
lance.

•  1  metru  pentru  JT  (Low  Voltage  =  240/400  Volti) ;  •  3  metri  pentru  liniile  de  
contact  cu  tramvaiul  aerian;  •  3  metri  pentru  catenarele  SNCF;  •  3  metri  
pentru  linii  MT  (înaltă  tensiune  A  =  1000  până  la  20.000  volți) ;  •  5  metri  
pentru  linii  HTB  (High  Voltage  B  >  50.000  Volts).

•  Ceață

In  ceea  ce  priveste  liniile  electrice  (BT  -  Tramvai  -  catenare  SNCF  -  HTA  -  HTB)  utilizatorul  va  mentine  IMPERATIV  cel  putin  
o  distanta  de  siguranta :

Fulgerul  reprezintă  un  pericol  incontrolabil  de  electrocutare  sau  electrificare.  În  fața  acestui  fenomen  natural  potențial  
mortal,  responsabilul  scării  va  aplica  același  tip  de  raționament  ca  cel  menționat  mai  sus.

In  functie  de  capacitatea  de  transport  a  firelor  electrice,  socul  electric  poate  avea  loc  prin  contactul  cu  firele,  dar  si  prin  
apropierea  acestor  fire  (aprindere  sau  arc  electric  cu  ionizarea  mediului  (ploaie,  ceata,  fum)).

•  Fulgerul

În  plus,  uneori  este  dificil  să  distingem  tipul  de  fir  în  cauză  (electricitate,  telefon  sau  altele).  Utilizatorul  va  avea  apoi  grija  
sa  localizeze  tipul  de  stalp  care  sustine  firele  pentru  a  determina  reteaua  transportata.

•  Vântul
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2.4.Diferitele  pozitii  de  lucru
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• intervalul  este  maxim ;

Pentru  a  putea  lucra  în  condiții  optime,  șoferul  va  avea  grijă  pe  cât  posibil  să  își  facă  structura  
extensibilă  să  funcționeze  pe  partea  în  care  stabilizarea  este  maximă.

2.4.2.  Lucru  pe  puntea  spate

• vehiculul  este  parcat  în  marșarier;  timpul  de  pivotare  este  
maxim  (pierdere  de  timp).

•  raza  de  ac iune  este  redusă  cu  lungimea  turnului  cabină ;  •  nu  
există  posibilitatea  de  a  lucra  la  un  unghi  de  îndreptare  <  20°  din  cauza  
dimensiunii  cabinei  (cu  excepția  scărilor  cu  ultimul  plan  articulat).  •  riscul  căderii  
molozului  sau  a  altora  pe  cabină.

Dezavantaje :

•

•  Parcarea  vehiculului  se  face  în  treapta  înainte,  fără  pivotare.

Dezavantaje :

Beneficii :

intervalul  este  maxim,  dacă  stabilizarea  este  și  ea  maximă;  timpul  de  
pivotare  este  mediu.

Avantaj :

•  nu  există  riscul  ca  obiectele  să  cadă  pe  cabină.

2.4.3.  Lucru  de  pivotare  (dreapta  sau  stânga)  la  90°

2.4.1  Lucrul  pe  axa  frontală

Beneficii :
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Acțiuni  posibile

2.4.4.  Poziții  nefavorabile

Pentru  informare,  vehiculul  este  plasat  în  această  poziție  pentru  realizarea  nominală  a  categoriei  
sale  în  timpul  certificării  sale.

Pompierii  din  coșul  de  salvare  trebuie  să  fie  ancorați.  Echipamentul  individual  de  protecție  care  poate  
fi  utilizat  este  enumerat  în  următorul  tabel  rezumativ :

Misiuni  efectuate  cu  
posibilitate  de  ieșire  din  
coș  sau  coș.

Cu  coș  de  urgență  cu  
deschidere  a  ușii.

Ham  de  protecție  împotriva  
căderii  și  absorbant  de  energie.

Evoluție  asupra  structurii  sau  
acțiunii  postate  (suliță,  …).

Centura  de  siguranta  cu  cordon  
de  pozitionare  in  munca  
(CSLMT).

•

Cu  coș  de  urgență  fără  
deschidere  a  ușii.

timpul  de  pivotare  este  variabil;  lucrarea  
se  face  pe  un  singur  stabilizator.

Fără  coș  de  salvare.

Dezavantaje:

EIP  recomandat

Aceasta  este  lucru  în  pivotare  (dreapta  sau  stânga)  în  unghiuri  intermediare  la  45°.

Riser  mediu  aerian

2.5  Dispozitive  de  siguranță  obligatorii

•
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3.  Pachetul  de  salvare  și  protecție  împotriva  căderii

3.1.  Compoziția  pachetului  de  salvare  și  protecție  împotriva  căderii8

45

8

,

Limitele  de  utilizare  sunt :

Condițiile  de  implementare  a  pachetului  de  salvare  și  protecție  împotriva  căderii  (LSPCC)  sunt  
specifice  (mediu  vertical,  viteza  de  acțiune,  reținerea  utilizatorilor  etc.).

•

3.1.1.  Geanta  de  transport

Galben  lămâie  pentru  setul  de  viteze,  albastru  pentru  set,  este  destinat  
depozitării  echipamentelor.  Transportabil  pe  rucsac  si  

realizat  din  material  rezistent,  permite  utilizarea  rapida  si  optima  a  
aparatului  din  care  este  confectionat.

îndepărtarea  unei  victime  inconștiente  sau  cu  handicap  de  către  un  salvator ;

Dacă  există  îndoieli  cu  privire  la  integritatea  echipamentului,  acesta  trebuie  pus  imediat  deoparte  
și  trebuie  trimis  un  raport  persoanei  competente  identificate  în  cadrul  structurii.

Cu  un  diametru  între  12  mm  și  13  mm,  fiecare  dintre  capete  se  termină  
într-un  nod  dublu  opt  echipat  cu  o  teacă  termocontractabilă  sau  o  sertizare  
nedemontabilă.

•  îmbarcarea  și  asigurarea  unei  victime  în  situație  de  pericol;

Trusa  de  salvare  este  compusă  în  principal  din  echipament  individual  de  protecție  de  categoria  a  
III-a  destinat  protecției  împotriva  căderilor  de  la  înălțime  prezentând  un  risc  care  ar  putea  cauza  
răniri  ireversibile  sau  mortale  purtătorului.

Materialul  folosit  este  standardizat.  Este  supus  unei  obligatii  de  control  si  monitorizare  stricta  
conform  regulilor  artei  si  in  conformitate  cu  reglementarile  in  vigoare.  Verificările,  inspecțiile,  
condițiile  de  reformă,  prescripțiile  de  întreținere  și/sau  revizie  prevăzute  în  instrucțiunile  
producătorului  sunt  respectate  cu  strictețe.

Coarda  semistatică,  de  30  m  pentru  ansamblul  de  viteze,  și  60  m  pentru  
setul  de  scară,  este  alcătuită  dintr-o  teacă  și  un  miez.

•
•

3.1.2.Frânghia

•

•  starea  victimei  care  necesită  tratament  specific.

,

În  mod  excepțional,  într-o  situație  degradată,  această  geantă  poate  fi  folosită  ca  
protecție  pe  frânghie.

salvarea  sau  asigurarea  unei  persoane  din  exterior;  recunoașterea  
apartamentului;  salvare  sau  siguranță  în  puțuri,  gropi  sau  excavații ;

•  echipament  insuficient  și/sau  o  situație  operațională  care  necesită  utilizarea  unei  echipe  
specializate ;

scară

Posibilitățile  de  utilizare  sunt :

•  evolu ie  cu  risc  de  cădere.

Un  inventar  al  loturilor  este  prezentat  în  anexele  B  și  C.
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Cu  toate  acestea,  este  important  să  fiți  vigilenți  cu  privire  la  frecare  și  mai  ales  pe  șuvița  de  frânghie  
care  nu  este  în  mișcare,  numită  șuviță  latentă  (frecare  laterală  pe  margini  ascuțite,  pe  materiale  
corozive  precum  betonul  aglomerat  etc.).

•  nod  autoblocant  pentru  a  facilita  ascensiunea ;  •  
dispozitiv  de  tragere  salvamar ;  •  echipamente  de  
acostare  (sac,  furtun,  scară  etc.).

Datorită  compoziției  sale  (teaca  +  miez)  frânghia  este  unul  dintre  cele  mai  rezistente  aparate  ale  LSPCC.

scara .

Ele  pot  fi  folosite  si  ca :

;

•  inele  de  curele  cusute  de  80  cm  lungime  (18  până  la  25  mm  lățime) :  o  3  per  
set  de  unelte ;  o  6  per  lot  scară ;  •  inele  de  curele  cusute  de  150  cm  
lungime  (18  până  la  25  mm  lățime) :  o  3  per  set  de  unelte ;  o  3  per  lot  

scară.

•  6  carabiniere  cu  șurub  +  1  carabinier  cu  autoînchidere  per  set  de  viteze

•  9  carabiniere  cu  șurub  +  1  carabinier  cu  autoînchidere  per  set

Aceste  inele  sunt  destinate  realizării  de  acostare.  
Găsim  cel  puțin:

Găsim  cel  puțin :

3.1.4.Inele  de  curele  cusute

Destinat  să  regleze  coborârea  unei  persoane  sau  a  unei  sarcini  prin  
creșterea  forței  de  frecare,  face  posibilă  asigurarea  unei  persoane  în  
timpul  progresiilor  cu  risc  de  cădere.

Conectorii  sau  carabiniere  asigura  legatura  intre  diferitele  materiale.

3.1.3.Frâna  de  sarcină

3.1.5.Conectori

Instalarea  unei  protecții  se  poate  dovedi  necesară,  în  special  pe  unghiuri  
proeminente  și/sau  suporturi  abrazive.

Inelele  curelei  sunt  sensibile  la  abraziune  sau  frecare  la  fel  ca  și  frânghia.

Instalarea  protecțiilor  de  frânghie  trebuie  să  fie  sistematică.  O  atenție  deosebită  
trebuie  acordată  condiționării  frânghiei,  în  vederea  funcționării  sale  în  funcțiune.
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Eforturile  nu  trebuie  să  determine  răsucirea  scripetelui.

Hamul  este  închis  printr-un  conector  adecvat,  în  conformitate  cu  instrucțiunile  de  
utilizare.

Pentru  carabiniere  cu  șurub,  carabiniera  trebuie  să  fie  închisă  blocată,  strânsă  
manual,  fără  forțare.  Carabiniera  nu  trebuie  așezată  împotriva  unui  unghi  
(rezistență  zero).

Inelul  dorsal  este  un  punct  de  ancorare  în  același  mod  ca  și  atașamentele  sternale.

Când  legați  în  față,  trebuie  folosită  o  carabină  cu  blocare  automată.

Folosiți  elementele  de  fixare  în  funcție  de  mărimea  corpului,  dar  simetric.

Eforturile  de  muncă  trebuie  făcute  numai  în  direcția  celor  mari
topor.

Rotul  face  posibilă  înmulțirea  forței  de  antrenare  la  deplasarea  unei  sarcini,  împărțind  
greutatea  sarcinii  la  două.

În  caz  de  urgență  absolută  (incendiu  etc.),  acest  echipament  poate  echipa  o  victimă  
inconștientă.

3.1.7.Hamul

3.1.6.Rola

3.1.8.Triunghiul  de  evacuare  cu  bretele

Se  foloseste  asupra  victimei  (evacuare/salvare/siguranta)  ca  si  asupra  salvatorului  
(recunoastere,  protectie  impotriva  caderilor,  salvare  cu  salvator  punct  fix,  salvare  in  
excavatie).

Triunghiul  de  evacuare  permite  evacuarea  rapidă  a  unei  victime  (în  sus  sau  în  jos).  
Există  unul  pe  set  de  mașini ,  este  opțional  în  setul  de  scară  (recomandat).

Este  destinat  să  devieze  frânghia  (scripetă  de  întoarcere  fixă)  sau  să  îndepărteze  o  
sarcină  (așa-numita  scripete  mobilă  de  rulare).

Există  1  pe  set  de  mașini  și  2  pe  set  de  scări .
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3.1.10.  Protecția  frânghiei

Este  imperativ  să  se  efectueze  o  verificare  periodică  a  întregului  conținut  al  pungii  și  a  stării  echipamentului,  fie  în  timpul  
controalelor  zilnice,  fie  conform  unei  frecvențe  definite  de  SIS,  dacă  loturile  sunt  în  special  sigilate.

-  prezen a  corpurilor  străine  în  aparatele  din  fibre  sintetice ;  -  strivirea  miezului  frânghiei ;  
-  deteriorarea  prin  abraziune  sau  uzură  a  tecii.

3.1.12.  Alte  materiale

Potrivit  SIS,  alte  materiale  pot  completa  aceste  loturi  (casca,  manusi  etc.).

•  Atingeți  cecuri

3.1.9.Corzile

Opțional,  snururile  permit  realizarea  de  mânere  pentru  prinderea  frânghiei  prin  intermediul  
unui  nod  autoblocant.  Corzile  au  un  diametru  mai  mic  decat  sfoara  si  masoara  intre  50  si  60  
cm  lungime.

Opțional,  protecția  frânghiei  împiedică  frecarea  frânghiei  pe  unghiuri  ascuțite  sau  pe  
materiale  ascuțite.  Este  realizat  din  material  rezistent  la  abraziune.

3.1.11.  Comanda

Opțional,  controlul  face  posibilă  îndepărtarea  victimei  de  fațadă  în  timpul  unei  salvări  din  exterior.  Cu  o  lungime  de  30  de  
metri  pentru  un  diametru  de  7  mm,  comanda  este  impletita,  si  echipata  la  fiecare  capat  cu  carabiniera.  De  asemenea,  este  
posibil  să  îl  utilizați  ca  dispozitiv  de  măsurare  pentru  a  estima  o  înălțime.

3.2.1.Înainte  de  utilizare

3.2  Reguli  de  inspecție  și  întreținere

Segmentele  de  furtunuri  de  incendiu  pot  fi  transformate  în  protecția  frânghiei  
(de  exemplu,  furtun  flexibil,  uscat,  neplastifiat,  de  110  mm,  perforat  la  capete  
pentru  a  primi  corzile  de  ancorare.

Snururile  nu  trebuie  folosite  pentru  realizarea  de  acostare.

Frânghia  (sau  inelul  curelei  cusute)  trebuie  să  fie  în  contact  cu  partea  din  pânză.  
Peretele  interior  neted  duce  la  o  încălzire  rapidă  și  o  topire  a  materialului  care  
modifică  fibrele  frânghiei.

Sunt  necesare  trei  înfășurări  (minim)  în  jurul  frânghiei  de  lucru,  fire  paralele,  
pentru  un  nod  autoblocant  eficient.
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3.2.3.  Cauzele  reformelor  imediate

O  atenție  deosebită  trebuie  acordată  acestor  dispozitive  în  cazul :

Daca  sfoara  este  murdarata,  se  poate  spala  in  apa  dulce  la  30°C  maxim  si  fara  detergent,  apoi  se  usuca  plat  si  la  
umbra.  Efectuați  aceleași  verificări  după  intervenție  (tactile,  vizuale).  Când  îl  puneți  înapoi  în  geantă,  ajută  la  
întoarcerea  frânghiei.

Salteaua  de  salvare,  sau  perna  de  săritură,  face  posibilă  asigurarea  salvarii  unei  persoane  care  amenință  să  sară  de  la  
înălțime  sau  să  asigure  salvarea  unei  victime  care  nu  are  altă  cale  de  evacuare.

cusute.

Salteaua  de  salvare  este  ambalată  într-o  husă.  Poate  fi  pre-echipat  cu  o  sticlă  de  aer.

3.2.2.  După  angajare

•  o  saltea  de  salvare ;  •  o  sticlă  de  aer.

•  Verificări  vizuale

-  fisuri  sau  spargeri  ale  pieselor  metalice ;  -  uzura  sau  
murdărirea  aparatelor  din  fibre  sintetice  și  a  cusăturilor  acestora.

Durata  de  viață  a  aparatelor  din  fibre  sintetice  este  direct  legată  de  condițiile  de  utilizare  și  întreținere.  Amortizarea  
căderii  unei  persoane,  indiferent  de  înălțime,  poate  duce,  după  control,  la  reformarea  frânghiei,  a  hamului  sau  a  
inelelor.

•  expunerea  la  o  atmosferă  corozivă ;  •  murdărirea  cu  
produse  corozive ;  •  arderea  sau  topirea  unei  păr i  a  
frânghiei ;  •  tăierea  sau  uzura  tecii,  dezvăluind  miezul  frânghiei ;  •  o  
reducere  a  diametrului,  o  pierdere  localizată  a  flexibilității  sau  o  hernie  de

lamă.

Echipamentul  este  format  din :

4.  Alte  echipamente  de  salvare
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4.1.  saltea  de  salvare

Poziționați  salteaua  de  salvare  direct  peste  victimă,  numai  după  ce  este  complet  
umflată .

Saltelele  de  salvare  sunt  date  pentru  o  inaltime  maxima  de  saritura,  este  indicat  
sa  va  referiti  la  recomandarile  producatorului.
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Asigurați-vă  că  respectați  recomandările  producătorilor  privind  înălțimea  
maximă  de  săritură.

Implementați  salteaua  de  salvare  la  o  distanță  bună  de  zona  de  aterizare,  astfel  
încât  victima  să  nu  sară  înainte  de  a  fi  umflată  complet.

Salteaua  este  formata  dintr-un  cadru  de  tuburi  umflate  cu  aer,  inconjurata  de  un  plic  de  panza  cu  
orificii  de  ventilatie.  Suprapresiunea  generată  de  cădere,  generată  în  timpul  impactului  victimei  pe  
placa  superioară  și  subdimensionarea  orificiilor  de  ventilație  pentru  evacuarea  acestora  din  urmă  
este  cea  care  va  amortiza  căderea.

Odată  ieșit  din  carcasa  de  transport,  trebuie  doar  să  deschideți  sticla  de  aer  astfel  încât  să  se  
umfle.  Timpul  complet  de  umflare  depinde  de  volumul  saltelei.  Este  în  general  între  40  de  

secunde  și  câteva  minute.
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4.2.Tabla  de  salvare

© Fabien  Viard

Gaetan  Plasman  ©

salvarea  rapidă  a  unei  victime  sau  a  unui  pompier  care  a  devenit  victimă  în  călătoriile  
lungi  în  spații  închise ;

•  condi ionarea  victimei  pe  spate  i  pe  burtă  dacă  poartă  un  SCBA ;  •  
evacuarea  orizontală  i  oblică  a  victimelor  pe  toate  tipurile  de  podea,  scări  i

Utilizarea  lui  nu  poate  fi  asemănată  cu  condiționarea  de  imobilizare  specifică  tehnicilor  de  prim  
ajutor.  Deși  condiționarea  este  relativ  rapidă  (aproximativ  1min20),  utilizarea  mânerului  de  
extracție  SCBA  este  tehnica  preferată  pentru  îndepărtarea  victimei  de  pericolul  imediat.

Această  placă  de  salvare  permite:

•  să  faciliteze  eliberarea  unei  victime  sau  a  unui  pompier  care  a  devenit  victimă;  transportul  
de  echipamente  pentru  recunoaștere  sau  investigații.

cântare ;

Tabla  de  salvare  este  un  tip  de  echipament  care  permite  salvarea  rapidă  a  unei  victime  sau  a  unui  
salvator.  Datorită  formei  și  diverselor  sale  accesorii,  alunecă  pe  toate  tipurile  de  podea,  scări  și  
scări.  De  asemenea,  este  potrivit  pentru  salvarea  în  spațiu  închis.

•

•
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4.4.Echipamente  electro-de  urgență

4.3.Targa  bariatrică

© 31

Targa  bariatrica

Grigore  Fabre  -  SDIS

© Laurent  Teppe,  -  SDIS  89

Scară  aeriană  pentru  a  găzdui  o  targă  bariatrică

Pentru  descrierea,  instrucțiunile  de  asamblare  
și  utilizare  a  acestora,  vă  rugăm  să  consultați  
manualele  tehnice  ale  producătorilor.

•  un  scaun  izolator ;  •  o  
pereche  de  papuci  sau  cizme  de  cauciuc ;  

•  o  pereche  de  manusi  de  cauciuc ;  •  
un  băț  izolator,  adesea  detașabil  în  trei  
părți ;  •  cle ti  tăietori  cu  mânere  izolante.

Există  multe  modele  de  seturi  de  electrosalvare,  dar  constă  în  principal  din  următoarele  accesorii :

Denumit  în  mod  obișnuit  material  izolator,  permite  funcționarea  în  siguranță  în  prezența  curenților  
electrici  de  până  la  25.000  V,  pentru  a  asigura,  de  exemplu,  eliberarea  unei  victime  electrificate  
încă  în  contact  cu  un  element  sub  tensiune.

Face  posibilă  evacuarea  unei  persoane  puternic  medicalizate  și/sau  puternic  construite,  în  general  
din  exterior,  folosind  fie  tehnici  implementate  de  SMPM,  fie  o  scară  aeriană  cu  echipamente  
adecvate.

,
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CAPITOLUL  2  –  Pregătirea  pentru  salvari  și  siguranță

Acestea  pot  fi  efectuate  concomitent  cu  celelalte  acțiuni  ale  cursului  general  al  operațiunilor.

Odată  ajunse  la  fața  locului,  echipele  de  salvare  și  în  special  COS,  se  vor  strădui  pe  tot  parcursul  
intervenției  să  acorde  prioritate  misiunilor  de  salvare  și  siguranță.

De  îndată  ce  este  primit  un  apel  de  urgență,  operatorul  centrului  de  procesare  a  apelurilor  de  
urgență  este  capabil  să  dicteze  solicitantului  anumite  instrucțiuni  de  siguranță,  care  vor  fi  uneori  
decisive  pentru  victimă(e)  și  pentru  progresul  intervenției.

Ca  parte  a  desfășurării  operațiunilor,  acțiunile  de  salvare  și  siguranță  rămân  prioritatea  
angajamentului  pompierilor.
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1.  Fundamente

Doar  salvarea  sau  siguranța  oamenilor  pot  justifica  asumarea  atentă  a  riscurilor  
pentru  pompierii  implicați.
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1.1.  Salvări  și  salvări

Este  acțiunea  care  urmărește  să  scoată  dintr-un  pericol  iminent  o  persoană  care,  fără  ajutor  din  exterior,  ar  fi  condamnată  
la  moarte  sigură.

Izolarea  este  o  acțiune  de  a  lăsa  oamenii  acolo  unde  se  află  pentru  a-i  proteja  de  efectele  unui  pericol.  Această  izolare  va  fi  
adaptată  evenimentului  și  locului  în  cauză.  În  cel  mai  nefavorabil  caz,  se  poate  recomanda  etanșeitatea  încăperii.

Având  ca  scop  protejarea  unei  persoane  de  o  amenințare  mai  mult  sau  mai  puțin  întârziată,  constă  în  primul  rând  într-o  
deplasare  ordonată  și  însoțită  de  personal  de  urgență  într-o  zonă  securizată  sau,  în  caz  contrar,  izolare  la  fața  locului.  
Această  mișcare  poate  fi  limitată  în  spațiu,  simpla  schimbare  a  încăperii,  a  zonei  de  compartimentare  sau  a  etajului  (conform  
prevederilor  de  construcție  legate  de  tipul  de  stabilire)  poate  fi  suficientă  în  multe  cazuri.

Evacuarea  este  faptul  de  a  ordona  preventiv  persoanelor  să  iasă  dintr-o  zonă  de  pericol,  dacă  este  necesar  însoțindu-le,  
astfel  încât  acestea  să  nu  mai  fie  expuse  efectelor  unui  pericol  în  evoluție.

Salvarea  trebuie  efectuată  de  preferință  folosind  comunicațiile  existente.  Acestea  sunt  într-adevăr  cele  mai  rapide,  mai  
convenabile  și  mai  sigure  rute.

Evacuarea  trebuie  să  fie  încadrată  și  însoțită  pentru  a  evita  declanșarea  unui  fenomen  de  panică.  In  anumite  configuratii,  se  
bazeaza  pe  prevederi  normative  prevazute  in  reglementarile  de  siguranta  (ex.  transfer  orizontal  in  cladiri  publice  de  tip  J/U,  
principiul  evacuarii  catre  un  singur  compartiment  avariat  in  cladirile  inalte).

De  remarcat  că  îngrijirea  persoanelor  dependente  (persoane  cu  mobilitate  redusă,  victime  slabe  din  punct  de  vedere  
psihologic  etc.)  este  întotdeauna  dificilă,  deoarece  necesită  mult  timp  și  personal  de  sprijin.

În  unele  cazuri,  COS  poate  păstra  izolarea  mai  degrabă  decât  evacuarea.  Este  cazul  când  traseul  de  evacuare  a  locului  face  
ca  publicul  în  cauză  să-și  asume  un  risc  prea  mare.

1.1.3.  Cazul  incendiilor  în  păduri  sau  spații  naturale  combustibile9

Când  sunt  impracticabile,  salvarea  se  face  din  exterior  prin  intermediul  MEA,  scări  prelungitoare,  cârlige,  pachete  de  salvare  
sau  orice  alt  echipament  adecvat.

Se  face  o  distincție  între  izolare  și  evacuare.

1.1.1.  Salvarea  _

1.1.2.  Siguranță

În  timpul  incendiilor  de  pădure  și  zone  naturale,  izolarea  trebuie  să  rămână  regula  pentru  structurile  permanente,  iar  
evacuarea  limitată  și  însoțită  trebuie  să  rămână  excepția.

În  caz  de  pericol  iminent,  COS  ia  măsurile  necesare  pentru  protecția  populației  și  siguranța  
personalului  implicat  și  raportează  la  DOS  (articolul  L  1424-4  din  CGCT).

9  Vezi  OUG  Incendii  de  pădure  și  zone  naturale .
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Mutarea  oamenilor  
din  zona  de  pericol.

Această  decizie  necesită  în  mod  firesc  un  minim  de  anticipare  și  pregătire  (când,  cum,  unde,  să  mergi  unde).

Deciziile  de  evacuare,  atunci  când  este  necesar,  sunt  în  sarcina  Directorului  Operațiuni  de  Urgență  (DOS),  la  
propunerea  Comandantului  Operațiunilor  de  Urgență,  astfel  încât  decizia  luată  să  fie  în  concordanță  cu  acțiunile  de  
salvare  în  curs  sau  viitoare.

Izolarea  oamenilor  pentru  o  anumită  perioadă  
de  timp.

•  care  sunt  problemele ?  •  care  
este  misiunea?  Este  fezabil ?  •  care  este  gradul  meu  de  
expunere  la  pericol  (sau  cel  al  personalului  meu) ?

•  mediul  înconjurător;  
victima ;  salvatorul/
echipamentul;  vremea.

•

Respectarea  procedurii  în  timp  greu  de  executat.

Luarea  deciziilor  poate  fi  ghidată  prin  întrebări :

si  in  special :

•

Expunere  potențială  la  pericol  în  timpul  fazei  de  
evacuare.

ÎNCHISARE

Singur  (singur  salvator)  sau  în  echipă  sub  autoritatea  unui  COS,  acțiunile  care  trebuie  întreprinse  sunt  decise  și  
realizate  după  o  analiză  adesea  rapidă  și  scurtă  a  situației  și  ținând  cont  de  resursele  umane  și  materiale  disponibile  
la  un  moment  dat. .

Realizarea  salvărilor  și  siguranței  este  condiționată  de  mai  multe  elemente

Resurse  substantiale  necesare  (umane,  materiale,  
logistice,  zona  de  receptie).

DEZAVANTAJE  

Întârzieri  semnificative  în  implementare.

Fără  expunere  
directă  la  pericol.

BENEFICII

Timp  de  răspuns  rapid.

Salvatorul  trebuie  deci  să  învețe  să  analizeze,  să  măsoare,  să  evalueze,  să  răspundă  și  să  se  expună  unui  risc  doar  
atunci  când  este  strict  necesar.

Prin  urmare,  el  are  datoria  să  cunoască  și  să  aplice  corpus  de  reglementare  privind  siguranța.

PROCEDURI

EVACUARE

Securizarea  personalului  presupune  și  o  presupunere  care  constă  în  admiterea  că  fiecare  lucrător  este  un  actor  în  
propria  siguranță.

Efectuarea  evacuărilor  decise  de  DOS  poate  fi  încredințată  poliției.

Prezența  persoanelor  în  zona  de  pericol.

1.2.  Principiile  de  executare

Această  luare  a  deciziei  trebuie  să  se  bazeze  pe  analiza  beneficiu/risc.

•
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•

•  mediul:  locul  interven iei  (mediu  natural/urban,  ERP/locuin ă  etc.) ;  •  condi ii  astro-meteorologice:  
(ore,  zi/noapte,  temperatură,  ploaie,  vânturi  etc.);  calea  de  acces  la  victimă:  poate  expune  salvatorul  la  un  risc  

(cădere,  înec,  accident  etc.).  Acest  risc  este,  în  general,  același  la  care  este  supusă  victima  și  va  determina  
dimensionarea  în  echipamente  și  personal  necesare  pentru  efectuarea  salvarii;  victima  care  va  fi  îngrijită  
după :  -  comportamentul  său:  cooperant,  pasiv,  stresat,  panicat,  calm ;  -  starea  lui  fizică:  valabil,  invalid,  
conștient,  inconștient.

De  asemenea,  el  trebuie  să  facă  referire  la  această  analiză  cu  timpul  disponibil  pentru  îndeplinirea  misiunii.

În  funcție  de  mijloacele  de  care  dispune  și  pentru  a  păstra  ținta(țintele),  COS  poate  desfășura  acțiuni  în  mod  
direct :

1.2.1.  Analiza  factorilor  de  context

•  asupra  sursei  (ex:  ac iune  asupra  unui  dispozitiv  de  întrerupere  a  gazelor,  atac  asupra  focarului) ;

1.2.2.Analiza  factorilor  medii  disponibili

În  funcție  de  natura  și  caracteristicile  sale,  contextul  poate  reduce  sau,  dimpotrivă,  amplifica  riscul.

COS  trebuie  să  analizeze  mijloacele  disponibile  și  necesare  (personal,  echipament,  serviciu  de  securitate,  forțe  de  
poliție  sau  jandarmerie  etc.)  pentru  misiunea  de  salvare  sau  de  securitate.

Luarea  deciziilor  în  acțiune  trebuie  să  țină  cont  de  analiza,  chiar  și  succinta,  a  acestor  elemente.
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Pentru  efectuarea  eficientă  a  salvărilor  și  siguranței,  

salvatorul  va  trebui  să  pună  în  aplicare  abilități  tehnice  și  
să-și  mobilizeze  resursele  fizice  și  psihice  în  condiții  care  

pot  fi  degradate  (stare  de  oboseală,  stres,  afect).

Tehnicitatea  și  ușurința  în  manipulare  sunt  importante  în  
realizarea  unei  acțiuni  de  salvare:  gesturile  trebuie  să  fie  
precise  și  executate  rapid.

Și

•  Salvamarul  și  echipamentul

Dobândirea  și  menținerea  abilităților  tehnice  necesită  
cunoașterea  doctrinelor  operaționale  naționale  și  
departamentale,  stăpânirea  tehnicilor  și  utilizarea  
echipamentelor  și  instruire.

•  și/sau  pe  țintă  (ex.  evacuare,  izolare).

•  i/sau  asupra  fluxului  de  pericol  (ex:  extragerea  fumului  dintr-o  casă  scării,  instalarea  unui  mijloc  hidraulic  etc.) ;

Oportunitățile  de  angajare  COS  mijloacele  vor  facilita  implementarea  tacticii  de

Coborârea  sistematică  a  scărilor  de  către  șofer  permite  
punerea  lor  în  așteptare  și  permite  timp.  victorie  ©  Laurent  Teppe  –  SDIS  89

Guillaume  Vermeulen–  SDIS  salvări  ©  59
Cunoașterea  de  către pe
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•

În  timpul  unei  operațiuni  de  salvare,  factorul  timp  este  crucial.  Prin  urmare,  este  necesar  să  se  măsoare  rapid:

Dezvoltarea  abilităților  tehnice  și  umane  le  permite  pompierilor  să  intervină  optim,  limitându-și  
expunerea  la  riscuri.

•

•  Timpul

menținerea  unei  stări  fizice  adecvate ;  •  dobândirea  
și  menținerea  abilităților  tehnice ;  •  exploatarea  experienței  și  
experienței  trăite;  managementul  stresului;  dezvoltarea  abilităților  

de  adaptabilitate  și  de  lucru  în  echipă;  menținerea  disponibilității  
imediate  a  echipamentelor  adecvate  misiunii ;  •  antrenament.

Aplicarea  strictă  a  doctrinei  nu  este  întotdeauna  suficientă,  de  multe  ori  este  necesară  
contextualizarea  acțiunii  pentru  a  fi  eficientă.

Optimizarea  resurselor  sale  trece  prin:

•

•

gradul  de  urgență  al  situației  (intim  legat  de  context);  cinetica  
evenimentului  (situație  fixă  sau  evolutivă).
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A  fi  eficient  în  timp  ce  se  intervine  în  siguranță  trebuie  să  fie  prioritatea  salvatorului.

Salvarea  trebuie  efectuată  prin  toate  mijloacele.

Stabilirea  unei  legături  de  încredere  și  confort  cu  victima  este  importantă  pe  
toată  durata  intervenției.

Analiza  rapidă  a  situației  trebuie  să  permită  COS  să  efectueze  salvarea  prin  
alegerea  mijloacelor  care  expun  salvatorul  și  victima  la  cel  mai  mic  risc  posibil.

Pe  cât  posibil,  riscul  asumat  nu  trebuie  să  fie  niciodată  prelungit  ca  
intensitate  și  durată.

•

•
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2.  Operatorul  camerei  operaționale,  primul  actor  în  salvări

Începuturile  salvărilor  și  siguranței  încep  uneori  imediat  ce  apelul  este  preluat.  ©  Bastien  Guerche  –  
DGSCGC

Contactul  trebuie  să  rămână  permanent  pentru  a  ghida  solicitantul  în  aceste  gesturi.  Menținerea  
schimbului  cu  operatorul  este  necesară  cel  puțin  până  la  sosirea  primilor  interventori.  La  fel  ca  și  
gesturile  de  pe  teren,  aceste  capacități  urmează  să  fie  lucrate  foarte  regulat,  la  fel  ca  și  capacitatea  
de  a  liniști  solicitantul.

viteza  cu  care  se  expediază  ajutor;  
acuratețea  informațiilor  preluate ;  •  sfaturile  

și  instrucțiunile  date  solicitantului.

Următoarele  elemente  amintesc  principalele  instrucțiuni  la  preluarea  unui  apel  în  situații  personale  
de  urgență,  operațiuni  de  incendiu  și  salvare  rutieră.

Suferința  vitală  sau  orice  nevoie  de  salvare  și  siguranță  trebuie  să  fie  percepută  pe  cât  posibil  în  
momentul  alertării.  Astfel,  operatorul  trebuie  să  înțeleagă  problema  prin  intermediul  solicitantului  
și  să  îl  îndrume  pe  acesta  din  urmă  să  realizeze  acțiuni  care  sunt  adesea  noi  și  dificile  pentru  el.

•

Operatorul  joacă  un  rol  cheie  în:

•

În  mod  ideal,  cunoașterea  gesturilor  de  prim  ajutor  de  către  publicul  larg  înainte  de  eveniment  
rămâne  un  atu  major.
Aceasta  este  provocarea  promovării  acțiunilor  de  cetățenie  la  nivel  național  și  desfășurate  la  nivel  
local.
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2.1.  Ajutor  de  urgență  pentru  oricine

salvare.  Poți  să  pui  difuzorul  telefonului?

Sugar :

Salvatorii  au  plecat,  între  timp  vom  începe  împreună  acțiuni  de  prim  ajutor

Alte  acțiuni  ale  operatorului

Instrucțiuni  pentru  solicitant

muncă ;  

Martorul  trebuie  susținut  de  șeful  aparatului  VSAV  pentru  a-l  promova  în  
acțiunea  sa.

TIP  DE  MESAJ

OEST  CARDIAC  ADULT  -  COPIL  -  SUGAR  Adult/copil :  •  asezati  victima  pe  
spate ;  •  îngenunchează  la  înălțimea  pieptului ;  •  puneți  
ambele  mâini  (cu  excepția  copilului,  doar  o  mână)  una  

peste  alta  în  centrul  pieptului ;  •  tine  bratele  drepte ;  •  comprima  

puternic  în  centrul  pieptului  și  eliberează  în  timp  ce  mă  asculti  numărând  
(1  -  2  –  3,…) ;  •  încurajează  persoana:  asta  e  bine,  continuă.

Dacă  un  DEA  este  vizibil  pentru  martor,  cereți-i  să-l  pună.

Indicați  că  acțiunile  pe  care  îl  veți  determina  să  le  facă  sunt  simple  și  fără  pericol.

•  pune  copilul  pe  spate  pe  o  masă ;  •  pune  o  mână  pe  

cap  pentru  a-l  ine ;  •  pune  2  degete  in  centrul  pieptului ;  

•  apăsați  în  centrul  pieptului  și  eliberați  în  timp  ce  mă  

ascultați  numărătoarea  (1  -  2  –  3,  …) ;  •  încurajează  persoana:  asta  
e  bine,  continuă.
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SUFOARE

HEMORAGIE

înainte  dacă  este  posibil  o  lenjerie  
curată ;  •  culca  persoana  jos ;  •  acoperiți-l.

respira ;

•  suflați-vă  nasul  energic  apoi  apăsați  pe  ambele

VICIMA  INCONSTIENTA  CARE  
RESPIRA  •  pune-o  de  partea  ei  pentru  a-i  permite  sa  se  descurce  mai  bine

nări  cel  puțin  10  minute ;

Instrucțiuni  pentru  solicitant

•  apăsa i  direct  pe  punctul  de  sângerare  prin  plasare

Instrucțiuni  pentru  solicitant

•  pune  pumnii  unul  peste  altul  deasupra  buricului  si  trage  
puternic  spre  tine  foarte  brutal  de  cel  putin  5  ori.

•  dați  5  palme  puternice  pe  spate  între  omoplați;  dacă  
cele  5  palme  nu  sunt  eficiente,  treceți  în  spatele  
victimei ;

•  nu  îndepărtați  obiectul ;  •  
Faceți  un  garou  cu  bandă  largă,  cravată,  deasupra  plăgii  și  strângeți  

ferm  până  când  sângerarea  se  oprește.

Instrucțiuni  pentru  solicitant

daca  incepe  sa  respire  din  nou,  calmeaza-l  si  linisteste-
l ;  •  în  caz  de  ineficiență,  întoarceți-l  pe  spate,  pe  coapsă ;  •  

puneți  2  degete  în  centrul  pieptului  și  apăsați  în  
centrul  pieptului  de  cel  puțin  5  ori.

•  deschideți  gura  și  acoperiți  victima ;  •  lăsa i-vă  
mâna  pe  burtă  până  sosesc  pompierii  pentru  a  verifica  dacă  mai  

respiră ;  •  dacă  este  un  sugar,  luați-l  călare  pe  un  antebraț,  cu  
capul  înclinat  spre  sol  pentru  a  favoriza  drenajul.

•  înclinați  capul  înainte.

•  puneți  o  mână  pe  umărul  și  pelvisul  victimei  și  întoarceți-le  lateral  
spre  dvs .;  •  îndoiți  piciorul  de  sus  astfel  încât  genunchiul  să  

atingă  solul  pentru  a  preveni  căderea  pe  burtă ;

•  pune  copilul  pe  coapsa  pe  burta ;  •  da  5  palme  
puternice  pe  spate;
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Nu  poți  apăsa

Puteți  apăsa

victima  sângerează  din

rana  (corpi  străini)

rana

Copil

Adult :

Nasul :
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Operatorul  trimite  înapoi  la  COS  numărul  și  locația  victimelor,  în  funcție  de  elementele  colectate.

MARTORUL  PREOCUPAT  DIRECT  DE  CERERE  (CASA  CU  UN  Etaj)

MARTORUL  PREOCUPAT  DIRECT  DE  PRETENȚIE  (INCENDIU  DE  APARTAMENT)

MARTORUL  NU  ESTE  PREOCUPAT  DIRECT  DE  CERERE

CAZUL  INSTALĂȚILOR  CARE  PRIMEAZĂ  PUBLICUL

2.2.  Focul10

îndrumați  și  informați  pompierii  la  sosirea  lor.

Instrucțiuni  pentru  solicitant

MARTORUL  PREOCUPAT  DIRECT  DE  INCIDENT  (INCENDIU  SCĂRII)  •  nu  evacuați  într-
o  casă  de  scări  plină  de  fum ;  •  nu  lua i  liftul ;  •  închide  ușa  din  
față  a  apartamentului  tău ;  •  să  apară  la  ferestre ;  •  puneți  o  
cârpă  umedă  în  partea  de  jos  a  ușii.

•  prezentați-vă  la  intrarea  în  site  pentru  a  primi  bun  venit,

sinistru ;  
•  închide i  u a ;  •  
puneți  o  cârpă  umedă  în  partea  de  jos  a  ușii ;  •  închideți  
ușile  și  vă  prezentați  la  ferestre.

Instrucțiuni  pentru  solicitant

sinistru ;  
•  închide i  u a ;  •  
puneți  o  cârpă  umedă  în  partea  de  jos  a  ușii ;  •  închideți  
ușile  și  vă  prezentați  la  ferestre.

Securitate
fumuri ;

Puteți  primi,  îndruma  și  informa  serviciile  de  urgență  când  sosesc ?

•  adăpostește-te  într-o  cameră  vizavi  de

Puteți  implementa  o  scară,  orice  material  care  să  permită  
ocupanților  să  evacueze  și  să  ajungă  în  siguranță?

•  adăpostește-te  într-o  cameră  vizavi  de

Instructiuni  la  serviciul •  aveți  zone  securizate  de  așteptare ?  •  se  adună  în  
același  loc,  la  adăpost  de  foc  și

Puteți  menține  contactul  (vizual  sau  vocal)  cu  victimele  și,  dacă  da,  
continuați  să  le  liniștiți  și  să  le  spuneți  că  ajutorul  este  pe  drum?

Instrucțiuni  pentru  solicitant

Instrucțiuni  pentru  solicitant

(IGH)  sau  asigura  transferul  orizontal  al  pacienților  (tip  U  și  J) ;

•  închideți  ușile  încăperii  în  cauză ;  •  evacua i  pe  to i ;  •  avertiza i-
vă  vecinii ;  •  se  adună  în  partea  de  jos  a  clădirii.

Precizați:  ajutorul  este  pe  drum,  între  timp,  vă  voi  ajuta  cât  pot  de  bine .

•  închideți  ușile  încăperii  în  cauză ;  •  evacua i  pe  to i ;  •  adunati-va  la  
intrarea  in  casa  dumneavoastra,  pe  terenul  vostru  departe  de  dezastru  
in  timp  ce  asteptati  pompierii.

•  evacuarea  totală/parțială  a  clădirii

Dacă  nu  poate  ieși

dacă  poate  să  iasă

dacă  poate  să  iasă

Dacă  nu  poate  ieși
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Dacă  victima  este  conștientă :

Dacă  victima  este  inconștientă :

2.3  Operațiuni  de  salvare  rutieră

TIP  DE  MESAJ

TRAFICUL  NU  ESTE  NEUTRALIZAT

TRAFICUL  ESTE  NEUTRALIZAT

INTERVENȚIE  PRIVIND  UN  BIKER

63

•

•  pune-ți  vesta  de  înaltă  vizibilitate  (GHV) ;  •  
decupla i  contactul  i  aprinde i  luminile  de  avarie ;  
•  dacă  este  posibil,  poziționați  triunghiul  de  avertizare ;  •  
dacă  este  posibil,  obțineți  ajutor  de  la  alți  martori

•  nu-l  muta ;  •  nu-i  
scoate  casca ;  •  cel  puțin,  
asigurați-vă  că  capul  este  ținut  pe  loc,  astfel  încât  să  nu  se  

miște ;  •  vorbește  cu  ea,  liniștește-o,  spune-i  să  nu  se  
miște ;

•  nu-i  scoate  casca ;  •  Sunt  
semnele  de  respirație  clar  vizibile  sau  perceptibile ?  •  este  

ceață  pe  viziera  căștii  lui?  dacă  da:  pune-l  pe  partea  
lui  (dacă  nu  este  pe  burtă);  daca  nu:  pune-l  pe  spate,  

practica  masaj  cardiac.

•  pune-ți  vesta  de  înaltă  vizibilitate  (GHV) ;  •  nu  
mutați  victima ;  •  lini te te-o  i  acoperă-o ;  
•  dacă  este  posibil,  efectuați  gesturi  de  prim  
ajutor  (ghidate) ;  •  cel  puțin,  asigurați-vă  că  capul  este  ținut  
pe  loc,  astfel  încât  să  nu  se  miște ;  •  în  caz  de  pericol  iminent,  

efectuați  o  evacuare  de  urgență.

posibil  în  vederea  securizării  traficului  (torțe,  lumini  
întinse  etc.) ;  •  în  caz  de  pericol  iminent,  efectuați  o  ieșire  

de  urgență ;  •  dacă  nu,  ajungeți  în  siguranță.

Instrucțiuni  pentru  solicitant

Instrucțiuni  pentru  solicitant

•

Precizați:  ajutorul  este  pe  drum,  între  timp,  vă  voi  ajuta  cât  pot  de  bine .

•  pune-ți  vesta  de  înaltă  vizibilitate  (GHV).

Instrucțiuni  pentru  solicitant
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1.  Protejarea  unei  persoane  apte  de  muncă

65

© SDIS  77

În  orice  caz,  victima  strămutată  nu  trebuie  lăsată  niciodată  singură.

CAPITOLUL  3  –  Tehnici  de  salvare  și  siguranță

Când  victima  este  aptă  de  muncă  și  este  capabilă  să  se  îndepărteze  de  pericol,  acțiunea  pompierului  se  numește  
asigurare.  În  acest  caz,  salvatorul  însoțește,  ajută  și  sfătuiește  victima.

Utilizarea  diferitelor  metode,  uneori  simultan,  poate  facilita  asigurarea :

Securizarea  trebuie  să  aibă  loc  în  primul  rând  prin  intermediul  comunicațiilor  existente;  în  cazul  imposibilității  
acestuia  din  urmă  sau  în  timpul  siguranței  multiple,  se  preferă  utilizarea  mijloacelor  de  ridicare  aeriene.

Tehnicile  prezentate  în  acest  capitol  necesită  condiție  fizică  bună  și  antrenament  regulat11 .

11 Aceste  tehnici  ar  trebui  efectuate  numai  în  formare  sau  practică  cu  utilizarea  obligatorie  a
echipament  adecvat,  cum  ar  fi  trusa  de  salvare  și  protecție  împotriva  căderii.
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instalarea  unui  opritor  de  fum  etc.);trage-cadere

Poartă-l  pe  
spate

•  asisten ă  respiratorie :  o  
mască  de  evacuare/glugă  de  evacuare ;  o  mască  
de  păianjen ;  o  masca  SCBA  a  salvatorului  
partajată  cu  victima  (mod  degradat).

Victima  poate  
merge

Purtați-l  cu  4  
mâini  sau  scaun

Principalele  tehnici  de  sprijinire  a  victimei  pot  fi  rezumate  după  cum  urmează :

• difuzarea  instrucțiunilor:  un  megafon  ajută  la  liniștirea  persoanelor  cuprinse  de  panică;  
ventilație:  care  asigură  o  mai  bună  practicabilitate  a  comunicațiilor  existente  (închiderea  ușii  
încăperii  deteriorate,  ventilație  funcțională,  acțiunea

Poartă-l  
pompier

purtați-l  în  
brațe

salvatorul  însoțește,  ajută consiliază  victima.  și  ©  SDIS  77The
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•
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Ieșire  din  vehicul

©

Trag  de  încheieturi

Anthony  Bouges  –  SDIS
Tracțiune  cu  membru  al  echipei  de  ștafetă îmbrăcăminte  de  pompier

Tracțiune  prin  glezne

57

2.  Autorizații  de  urgență
Efectuarea  unei  salvari  fără  echipament  este  considerată  o  eliberare  de  urgență.  Acesta  din  urmă  are  
scopul  de  a  muta,  la  câțiva  metri  sau  mai  mult,  în  câteva  secunde,  victima  într-un  loc  sigur.

Face  apoi  posibilă  efectuarea,  în  deplină  siguranță,  a  examinării,  a  acțiunilor  de  salvare  în  caz  de  
urgență  și  a  monitorizării  victimei.

O  eliberare  de  urgență  poate  fi  realizată  prin  mai  multe  tehnici.

2.1.  Tehnici  fără  echipament

67

O  eliberare  de  urgență  trebuie  efectuată  numai  atunci  când  pericolul  este  real,  
imediat,  vital  și  incontrolabil.
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2.2.Tehnici  cu  echipamente

•  Utilizarea  avioanelor  dure  și  a  mijloacelor  similare

Efectuată  cu  cureaua  mare  din  pachetul  de  salvare,  această  tehnică  permite  evacuarea  rapidă  a  unei  victime  cu  o  
cale  de  evacuare  neconstrânsă :

•  Utilizarea  unei  curele  din  trusa  de  salvare

În  anumite  contexte  operaționale,  în  care  este  necesară  evacuarea  rapidă,  fiind  cea  mai  profitabilă  din  punct  de  
vedere  al  resurselor,  următoarele  exemple  sunt  aplicabile  în  cazul  amenințărilor  directe,  de  exemplu:

În  contextele  în  care  calea  de  evacuare  este  restricționată,  cureaua  este  legată  în  jurul  încheieturilor  victimei  pentru  
a  facilita  evacuarea :

©  Anthony  Bouges  –  SDIS  57

SDIS  60

Anthony  Bouges–  SDIS  ©  57
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© Nicolas  Comes  –  DGSCGC

3.  Utilizarea  dispozitivului  de  salvare  și  protecție  împotriva
jgheaburi

Cand  are  loc  caderea  si  in  functie  de  configuratii,  leziunile  corporale  pot  fi  grave,  chiar  ireversibile.  
Pentru  a  o  măsura,  folosim  factorul  de  cădere.

Utilizarea  LSPCC  este  o  alternativă  atunci  când  utilizarea  altor  mijloace  mai  sigure  (comunicații  
existente,  scări  aeriene  sau  de  mână)  este  imposibilă  și/sau  când  situația  operațională  necesită  o  
acțiune  de  urgență  imediată.

3.1.1.  Factorul  căderii

Pentru  a  înțelege  utilizarea  LSPCC  și  pentru  a  facilita  înțelegerea  diferitelor  manevre  legate  de  
acesta,  este  important  să  cunoașteți  următoarele  concepte  esențiale.

Factorul  de  cădere  (Fc)  este  raportul  dintre  înălțimea  căderii  (H)  și  lungimea  frânghiei  care  
amortizează  căderea  (L) .

3.1.  Noțiunile  de  riscuri  și  forțe

69

Factorii  mai  mari  de  1  sunt  interziși.  Factorii  1  trebuie  evitati.

Prin  urmare,  în  ceea  ce  privește  analiza  de  risc,  revine  COS  să  valideze  utilizarea  
LSPCC  sau  să  apeleze  la  consolidarea  echipelor  specializate  (SMPM  etc.).
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FACTORI

În  timpul  unei  căderi,  dacă  utilizatorul  nu  se  află  exact  sub  punctul  de  ancorare,  dar  este  decalat  față  de  acesta  din  
urmă,  riscă  un  efect  pendular  în  timpul  căderii.

•  stres ;  •  
compresia  membrelor ;  •  

reglare  termică  
slabă ;  •  alcool ;  •  aportul  

toxic.

3.1.2  Efectul  pendulului

Astfel  fluxul  de  sânge  care  ajunge  la  inimă  nu  mai  este  suficient  și  poate  duce  la  pierderea  cunoștinței  în  câteva  
minute  și,  în  absența  tratamentului,  la  moarte.

senzație  de  rău ;  •  tremur  
sau  oboseală  la  nivelul  membrelor  

superioare  sau  inferioare ;  •  
anxietate ;  •  tulburări  de  

vedere ;  •  greață.

Dacă  suspensia  durează  în  timp,  poate  duce  la  o  reducere  semnificativă  sau  chiar  la  încetarea  totală  a  întoarcerii  
venoase.

•  amețeli,  vertij ;  •  oboseală  severă  
sau

Sindromul  de  suspensie  este  o  situatie  clinica  cu  prognostic  vital  pe  termen  foarte  scurt,  asociind  pierderea  
cunostintei  si  insuficienta  multiviscerala,  in  urma  unei  suspendari  inerte  si  prelungite  in  ham.

•  efectuarea  ac iunilor  de  prim  ajutor
victimă  și  aduceți-l  în  siguranță ;

3.1.3  Sindromul  suspensiei  sau  sindromul  hamului

•  eliberați  cât  mai  repede  posibil

CONDUC  LA  A  AVE :

victimă  deoarece  agravarea  poate  fi  
rapidă  și  brutală  după  eliberare ;  •  
obțineți  sfatul  medicului  din  timp.

Leziunile  prin  coliziune  pot  fi  grave.

SIMPTOME

necesar  in  functie  de  starea  lui ;  •  
monitoriza i  cu  aten ie

Viteza  de  balansare  este  uneori  echivalentă  cu  o  viteză  de  cădere.

AGRAVANTĂ

Nicolas  Comes  –  DGSCGC©
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În  timpul  exercițiilor  și  manevrelor,  trebuie  folosit  un  manechin  pentru  a  simula  victima.
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3.1.4  Frecare

In  cazul  in  care  sarcina  urmeaza  a  fi  ridicata,  si  daca  configuratia  o  permite,  este  necesar  sa  ne  gandim  
sa  putem  asigura  tractiunea  usor  si  in  siguranta.

©Philippe  Granados  -  Pompieri13

©Philippe  Granados  -  Pompieri13
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Frecarea  pe  o  frânghie  în  mișcare  este  distribuită  pe  întreaga  frânghie.  Frecarea  
frânghiei  la  frânghie  trebuie  monitorizată.
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3.2.Principii  fundamentale  de  implementare

Această  ancorare  poate  fi  de  tipul :

Ansamblul  diferitelor  componente  utilizate  în  timpul  unei  manevre  LSPCC  constituie  un  sistem  ale  cărui  
elemente  sunt :

•  structurale:  element  de  construcție  (grindă,  stâlp,  balustradă  scării,  stâlp  uscat),

Fiabilitatea  unei  ancore  depinde  de  bunul  simț,  experiență  și  
cunoașterea  terenului.

Sistemul  este  o  combinație  de  elemente,  reunite  pentru  a  forma  un  întreg.

Ancora,  sau  punctul  fix,  este  un  suport  pe  care  este  (sunt)  ancorate  dispozitivul(ele).

3.2.1.Ancorarea

Implementarea  materialului  de  salvare  si  protectie  impotriva  caderilor  se  bazeaza  pe  cunoasterea  
elementelor  care  compun  un  sistem.

•  naturale:  copaci,  stâncă… ;

utilaj  (scara  aeriana,  camioneta),  mobilier  stradal  (panouri  etc.) ;

72

©Philippe  Granados  -  Pompieri13

© SDIS  84

Machine Translated by Google



SDIS  59

Configurare  acostare  în  func ie  de  soliditatea  punctului  fix  ©

©

Nicolas  Comes  –  DGSCGC

Ancorajul  asigură  legătura  dintre  ancoră(e)  și  un  dispozitiv  prin  intermediul  materialului(e)  textil(e)  
și/sau  metal(e).  La  amenajarea  unei  acostare,  trebuie  respectate  mai  multe  reguli  pentru  a  garanta  
munca  sigura.

•  Două  puncte  artificiale  particulare

•

o  Un  vehicul  este  considerat  punct  de  ancorare  dacă :

•  ro ile  sunt  blocate.

•  artificial:  orice  introdus  de  om  (scara  de  mână,  unealtă  de  forțare,  recuzită  etc.).

În  lipsa  unui  punct  de  ancorare  sau  în  măsura  în  care  urgența  situației  face  imposibilă  instalarea  oricărei  acostare,  
membrul  echipajului  poate  servi  drept  punct  fix.  Această  manevră  specifică  garantează  viteza.

motorul  este  oprit.  Cheia  de  contact  scoasă ;  •  o  
treaptă  de  viteză  este  cuplată;  frana  de  parcare  este  

aplicata ;

o  Punctul  fix  pe  un  salvator

3.2.2.  acostare

•

73

În  func ie  de  situa ia  opera ională  i/sau  de  necesitatea  unei  evacuări  rapide.  O  acostare  va  consta  din  cel  puțin  
un  conector  și  unul

Oricare  ar  fi  natura  ancorajului,  dacă  există  îndoieli,  acesta  trebuie  înmulțit.

inel  cusut.
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Dispozitivul  este  ansamblul  de  aparate  conectate  la  una  sau  mai  multe  ancore(e)  grație  ancorelor  
pentru  deplasarea  unei  sarcini.

Unghiul  format  intre  cele  2  inele  de  curele  influenteaza  solicitarea  punctelor  de  ancorare.

Dacă  se  aleg  mai  multe  puncte  de  ancorare  pentru  a  asigura  fiabilitatea,  este  necesar  să  se  distribuie  
forța  peste  toate  aceste  puncte.

De  asemenea,  se  recomanda  sa  nu  depasiti  unghiul  de  90°.

3.2.4.  Sarcină

3.2.5.  Membrul  echipei

Sarcina  desemnează  care  este  obiectul  manevrei.  Poate  fi  o  ființă  vie  (victimă,  salvator  sau  un  animal),  
un  obiect  sau  uneori  o  combinație  a  ambelor.

Membrul  echipei  este  un  pompier  calificat  și  instruit,  care  are  o  cunoaștere  perfectă  a  echipamentului  
și  stăpânește  tehnicile  de  implementare.

3.2.3.  Dispozitivul

Rezistența  unui  inel  de  chingă  este  modificată  prin  poziționarea  sa  pe  o  ancoră  și  redusă  prin  realizarea  
unui  nod.

Legarea  unui  nod  va  reduce  rezistența  frânghiei.

Carabiniera  nu  trebuie  să  fie  în  consolă,  adică  tragerea  se  face  în  unghi  față  de  axa  lungă  a  carabinierei.

3.3.Școala  nodurilor

© SDIS  84
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•  Nodul  de  cap  de  lark  (reduce  rezistența  la  rupere  a  inelului  curelei)

•  Nod  francez  (autoblocant),  realizat  cu  snur  sau  curea

•  Nod  dublu  de  opt

Nicolas  Pereira  –  BMPM

©

Nicolas  Pereira  –  BMPM

©

SDIS  84

©
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Respectați  cu  atenție  
direcția  de  lucru  a  nodului.
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•  nu  a eza i  echipamentul  pe  o  podea  presărată  cu  resturi ;  •  asigurați-vă  în  mod  
imperativ  că  carabinele  sunt  înșurubate  și,  dacă  este  posibil,  direcționați

Pe  locurile  de  intervenție  este  interesant  să  se  pună  la  dispoziție  un  parc  de  echipamente.  De  asemenea,  este  necesar  să :

Evacuarea  este  o  fază  critică  în  timpul  salvării.  Frâna  de  sarcină  trebuie  asigurată  anticipând  slăbirea  necesară  a  cablului  
(trecere  pe  balcon).  Dacă  victima  este  inconștientă,  aceasta  este  purtată  pe  cât  posibil  de  2  picioare  de  salvatori  înainte,  cu  fața  
la  pământ.

•  folosi i  întotdeauna  cel  opt  coborâtor  într-un  punct  fix ;  •  folosi i  
întotdeauna  o  carabinieră  pentru  a  conecta  două  inele  cusute  împreună ;  •  evitați  mersul  pe  elemente  
textile.

Cea  mai  simplă  și  mai  sigură  tehnică  este  de  căutat.  În  timpul  unei  salvări,  uneori  poate  fi  suficient  să  coborâți  victima  câțiva  
metri  pentru  a  o  aduce  în  siguranță.

•  salvarea  sau  asigurarea  unei  persoane  din  exterior ;  •  salvare  în  gropi,  gropi  sau  
săpături ;  •  îmbarcarea  i  asigurarea  unei  victime  într-o  situa ie  de  pericol ;  •  
recunoașterea  apartamentului.

•  Tasta  Stop  pe  opt  coborâtor

direcția  de  înșurubare  în  jos ;

Următoarele  tehnici  pot  fi  implementate  în  majoritatea  situațiilor  operaționale :

© Nicolas  Pereira  –  BMPM

Odată  ce  sarcina  este  sub  tensiune  pe  dispozitiv,  este  important  să  efectuați  o  
verificare  înainte  de  a  continua  coborârea  (sau  ascensiunea).
Observați  comportamentul  acostărilor,  echipamentului  sub  tensiune,  eventualele  
zone  de  frecare.
Testați  pe  câțiva  centimetri  funcționarea  corectă  a  frânei  de  sarcină.

3.4  Tehnici  de  implementare
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3.4.1.  Salvați  folosind  ham

Această  tehnică  permite  luarea  în  considerare  a  victimei  inconștiente  să  o  coboare  prin  parcul  unei  
scări  aeriene  nedotate  cu  coș  de  urgență  sau  printr-o  scară  extensibilă.

(PLS).  Pozi ie

Pune  victima  înapoi  pe  ham.

Dacă  este  posibil,  conectați  curelele  superioare  
la  conectorul  de  siguranță  din  mijloc

Treceți  alternativ  un  braț  al  victimei,  apoi  curelele  superioare  
(roșii).

Strângeți  curelele  superioare

Așezați  victima  în  poziție  laterală  de  siguranță

celălalt,  în

curele  de  jos.Strângeți

Așezați-vă  pe  spate,  sprijinindu-vă  pe  șoldul  victimei,  prindeți  
un  braț  apoi  celălalt  în  curelele  superioare  (roșii)

hamul  pe  sol,  paralel  cu  victima,  la  spatele  
acesteia.

Agățați  un  picior  al  victimei  pentru  a  utiliza  brațul  și  pe  aceeași  parte  
ca  o  balanță

Îndoiți  picioarele,  treceți-le  prin  curele  și  coborâți-le  (albastru).

Și
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Reglați  poziția  victimei  pe  spate.(în  patru  picioare  cu  fața  la  pământ,  victima  pe

Laurent  Saison  –  SDIS  ©  84

Anthony  Bouges  –  SDIS  57©Lucrează  cu  coapsele  pentru  a  te  ridica

intoarce-te)

Diagrama  de  principiu  a  descendenței  unei  victime

Înălțimea  dintre  frâna  de  sarcină  și  punctul  de  sprijin  pe  trecerea  prin  gol  trebuie  să  fie  mai  mare  
sau  egală  cu  20  de  centimetri.

.
.

În  măsura  în  care  urgența  situației  face  imposibilă  instalarea  oricărei  acostare,  membrul  echipajului  servește  ca  punct  
fix.  Membrul  echipajului,  purtând  ham  echipat  cu  coborâtor,  este  întins,  cu  picioarele  la  90°  pe  perete.  El  controlează  
coborârea.

Această  manevră  specifică  garantează  viteza.  În  acest  caz,  șeful  aparatului  trebuie  să  participe  la  evacuarea  victimei.

3.4.2.  Salvarea  sau  siguranța  unei  persoane  din  exterior
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Instalați  dispozitivul  de  
coborâre  după  estimarea  
înălțimii.

BINOMUL  1

Atașați  comanda,  care  este  
folosită  pentru  a  îndepărta  
victima  de  fațadă,  la  inelul  
dorsal.

Șeful  aparatului  numește  personalul,  indică  locul  de  salvare  și  fixează  mijloacele  de  acces.

Faceți  acostarea.

Trimite  celălalt  capăt  la  perechea  
2.

Alegeți  unul  sau  două  puncte  
fixe.

Echipați  victima  cu  
triunghiul  sau  hamul.

Du-te  să  iei  victima  și  să  te  
apropii  de  locul  ales  pentru  
a  o  evacua.

Oferă  echipament  la  comandă.Obțineți  o  comandă.

Mergeți  la  locul  desemnat.

Primește  victima.

Liderul  echipei  
Ia  o  trusă  de  salvare.

Echipamente

Asigură  controlul  frânei  de  
sarcină  și,  dacă  este  necesar,  
ajută  la  angajarea  victimei  în  
coborâre.

Echipamente

Controlează  și  reglează  
coborârea  victimei.

Mutați  victima  departe  de  fațadă.

Lider

Verificați  închiderea  
tuturor  carabinerilor.

Angajați  victima  în  coborâre.

BINOMUL  2

Conectați  hamul  sau  
triunghiul  victimei  la  
frânghie  folosind  carabiniera.

Salvare  din  exterior  cu  un  punct  fix  © Salvare  din  exterior  cu  membrul  echipei  
într-un  punct  fix  ©Nicolas  Pereira  –  BMPMNicolas  Pereira  –  BMPM
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Instalează  pe  frânghie  un  
scripete  pe  care  îl  conectează  
la  triunghiul  de  evacuare  al  

victimei  a

Alegeți  unul  sau  două  puncte  
fixe.

Dați  frânghia  echipată  cu  
triunghiul  de  evacuare  și  scripetele  
conducătorului  prietenului  de  
explorare.

Controlează  
coborârea  liderului.

File  Se  
munit  d'une  
commande.

BINOME  DE  REMONTEE

Asistați  șeful  cu  
instalarea  
dispozitivului  de  
coborâre.

Aduceți-l  pe  lider.

Luați  o  trusă  de  salvare.

Echipamente

Configurați  
dispozitivul  de  
recuperare  a  
victimei  împreună  
cu  liderul.

carabinier  mediu.

Poartă  ham.

Efectuează  acostarea  frânghiei  
de  coborâre.

SALVARE  BINOM

Realizează  andocarea  frânei  
de  sarcină.

Participați  la  ascensiunea  șefului  perechii  de  explorare.

Învârte  frânghia  
purtată  de  liderul  
prietenului  de  
explorare.

Efectuează  acostarea  frânghiei  
de  coborâre.

Realizează  andocarea  frânei  de  
sarcină.

Instalați  un  scripete  pe  frânghie  
pe  care  o  conectează  la  ham  
cu  o  carabină.

Lider

Urmați  liderul.

Participați  la  
ascensiunea  
victimei.

Asistați  șeful  cu  
instalarea  
dispozitivului  de  
coborâre.

Verificați  închiderea  tuturor  
carabinerilor.  Se  angajează  la  

coborâre,  luând  echipamentul  pregătit  
de  prietenul  de  urcare.  
Echipează  victima  cu  triunghiul  
de  evadare.

La

Liderul  echipei  Ia  
o  trusă  de  salvare.

Alegeți  unul  sau  două  puncte  fixe.

Ridicați  victima  și  primiți-o.Apare  în  același  timp  sau  după  
victimă.

Alegeți  unul  sau  două  puncte  fixe.

3.4.3.  Salvare  în  gropi,  gropi  sau  săpături

Alegeți  unul  sau  două  puncte  
fixe.

Verificați  închiderea  tuturor  
carabinerilor.

Schema  schematică  a  coborârii  ascensiunii  (cu  sistem  de  transport)  și Laurent  Saison  –  SDIS  ©  84
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frânghia  trebuie  să  rămână  cât  mai  întinsă;  
pompierul  responsabil  cu  asigurarea  progresului  trebuie  să  rămână  atent  și  atent  la  
salvator  pentru  a-i  facilita  progresul  sau  pentru  a  prelua  jocul;  salvatorul  nu  trebuie  să  se  
găsească  într-un  factor  de  cădere  >  1.  Punctele  de  ancorare  trebuie  să  fie  întotdeauna  
deasupra  sau  la  același  nivel  cu  axa  de  mișcare.

Dacă  nu  există  niciun  risc,  după  ce  l-a  informat  pe  membrul  
echipei  care  se  ocupă  de  asigurare,  acesta  se  disociază  de  
sistem,  atașează  carabiniera  de  frânghie  la  un  punct  de  
atașare  și  își  continuă  recunoașterea.

Când  sunt  necesare  progrese,  trebuie  respectate  următoarele  prescripții:

În  timpul  recunoașterii  într-un  apartament,  acesta  din  urmă  poate  
rămâne  acostat  în  timpul  recunoașterii  scurte  a  primei  camere.

•

3.4.5.  Evoluție  folosind  LSPCC13

În  contextul  misiunilor  referitoare  la  persoanele  care  nu  răspund  la  
apeluri  și/sau  la  deschiderea  ușilor  cu  o  victimă,  utilizarea  LSPCC  
permite  unui  salvator  să  acceseze  un  etaj  de  la  etajul  superior.

•

Tehnica  utilizată  este  cea  prezentată  la  punctul  3.4.2.

3.4.4.  Utilizarea  LSPCC  la  deschiderea  ușilor12

Nicolas  Pereira  –  BMPM  ©salvare  prin  excavare

©

Exemplu  de  manevră

Pompierii13

În  cazul  în  care  fațada  nu  este  accesibilă  ascensoarelor  aeriene,  și  în  funcție  de  urgența  situației.

Purtarea  SCBA  este  obligatorie  atunci  când  există  riscul  unei  atmosfere  viciate  în  
excavație.  Verificarea  preliminară  se  efectuează  cu  ajutorul  detectorului  de  gaz.

•

12

13  Vezi  GTO  Rescue  în  medii  periculoase  și  munți .
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4.  Utilizarea  scării  cu  cârlig

Se  angajează  în  progresie  prin  efectuarea  de  
acostare  intermediare  dacă  este  necesar.

Urmați  liderul.

întoarcerea  lui.

Prevăzut  cu  inele  cusute  pentru  curele  și  
carabiniere.

Este  important  să  fiți  vigilenți  pentru  a  anticipa  reacțiile  victimei  (precipitații  pe  scară,  săritură  etc.)  care  
ar  putea  provoca  răsturnarea  aparatului,  precum  și  riscul  de  afectare  a  conștienței  în  timpul  salvării.

ECHIPAJULȘEFUL  ECHIPEI  
Luați  o  trusă  de  salvare.

Asigură  liderul  în  progresul  său.

Efectuează  acostarea  celor  opt  coborâtori  
Verifică  închiderea  tuturor  carabinerilor.

Poartă  ham.

Scara  cu  carlig  se  foloseste  in  general  suspendata  de  carligele  sale,  niciodata  sustinuta  sau  asezata  pe  
picioarele  montantilor  si  poate  sustine  doar  un  singur  om.

Odată  terminată  intervenția,  strângeți  inelele  
cusute  pentru  curele  și  carabiniere

Alegeți  unul  sau  două  puncte  fixe.

Exemplu  de  progresie  pe  acoperiș Nicolas  Pereira  –  manevra  BMPM  ©

Asigurați-vă  că  salvatorul  (sau  salvatorii)  este  (sunt)  capabil(i)  să  îndeplinească  
misiunea.
Pompierul  anticipează  cât  mai  mult  reacțiile  victimei  și  o  liniștește.
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Figura  4Figura  3

©
figura

SDIS  59

SDIS  59
2figura

©

1

4.1.  Pentru  a  ajunge  la  victimă

fereastră  (Figurile  3  și  4)  către  victimă,  etaj  cu  etaj.

Pentru  realizarea  acestei  misiuni  este  necesar :

4.1.2  Progresia  de  la  pervaz  la  pervaz

•  stabilirea  punctului  de  atins  și  evaluarea  progresului ;  •  urca  de  
la  balcon  la  balcon  (figurile  1  si  2)  sau  de  la  pervaz  la

4.1.1.  Progresia  de  la  balcon  la  balcon
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4.2.Pentru  a  coborî  victima

4.1.3.  Situație  în  care  scara  se  află  într-un  punct

Această  situație  nu  trebuie  să  determine  pompierul  să  sară  sau  să  prindă  un  element  de  fațadă.  Este  mai  periculos  
să  părăsiți  scara  cu  cârlig  decât  să  finalizați  progresia  (urcarea  sau  coborârea)  într-un  singur  punct  (figura  7).

Odată  ce  ajungi  la  podeaua  unde  se  află  victima,  pot  fi  luate  în  considerare  trei  posibilități.

Scara  cu  carlige  este  suspendata,  in  situatie  normala,  pe  cele  2  puncte  ale  sale  (figura  5).  Cu  toate  acestea,  este  
posibil  ca  unul  dintre  puncte  să  treacă  prin  gol,  scara  fiind  prin  urmare  ținută  doar  de  un  singur  punct  (figura  6).

De  menționat  că  acest  scenariu  poate  fi  în  afara  controlului  pompierilor  implicați.

4.2.1  Victima  este  aptă  de  muncă  și  coboară  prin  mijloace  proprii

Într-adevăr,  ne  plasăm  în  cazul  în  care  victima  apucă  scara  cu  cârlige  și  se  angajează  pentru  a  scăpa  de  efectele  
dezastrului  care  o  amenință  (figurile  1-3).

©
Figura  6

Figura  5

SDIS  59
Poza  7
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•

•  ine i  scara  pentru  a  evita  mi cările  i  oscila iile  parazite ;  •  
lini te te  victima ;  •  asigurarea  coborârii  de  la  nivelurile  inferioare;

Misiunea  pompierilor  se  limitează  așadar  la :

îl  ajută  să  treacă  decalajul  și  angajamentul  pe  trepte  sfătuindu-l  să  se  țină  bine  de  scară  în  
timpul  coborârii;  al  doilea  pompier  ține  ferm  scara  pentru  a  îmbunătăți  stabilitatea  scării.

•

•  un  pompier  urcă  la  nivelul  victimei,  se  apropie  de  el  și  îl  liniștește;

4.2.2.  Victima  este  valabilă,  dar  nu  coboară  singură

Pe  cât  posibil,  respectați  
regula  unei  persoane  

pentru  fiecare  lovitură.

Deși  aptă  de  muncă,  victima  nu  coboară  singură  odată  ce  scara  cu  cârlig  este  suspendată  la  nivelul  
său  (marginea  prea  înaltă,  teamă  de  gol,  persoană  șocată  etc.):

întreabă-l  dacă  mai  urmează  să  fie  evacuate  alte  
persoane;  sfatuieste-l  sa  coboare  lipindu-se  de  scara ;  •  asigurați  

coborârea  de  la  nivelurile  inferioare.
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4.3  Cazuri  speciale

Comanda  poate  permite  ridicarea  unor  echipamente  suplimentare  (suliță,  SCBA  etc.).

4.2.3.  Victima  este  invalidă  sau  inconștientă

Utilizarea  LSPCC  poate  fi  luată  în  considerare  dacă  coborârea  pe  scara  cu  cârlig  se  dovedește  
imposibilă.

4.3.1.Prelungirea  unei  scări  prelungitoare  de  către  scara  cu  cârlige

O  atenție  deosebită  trebuie  acordată,  în  funcție  de  efectele  dezastrului,  purtării  SCBA  în  timpul  
unei  astfel  de  salvari.  Dacă  ascensiunea  se  face  cu  ARI,  comanda  poate  fi  folosită  pentru  a  ridica  
LSPCC  într-o  a  doua  etapă,  de  exemplu.

perechea  se  aseaza  si  ridica  scara  la  locul  
manevrei  (figura  1);  piciorul  scării  este  reglat,  
iar  scara  este  sprijinită  de  cotă  (figura  1) ;  •  
membrul  echipei  instalează  scara  cu  cârlige  și  o  

înmânează  șefului  echipei  (figura  2);  eful  echipei  
urcă  pe  scara  extensibilă  (figura  3);  șeful  de  
echipă  agăță  un  picior  și  apucă  scara  agățată  
pentru  a  o  ridica  (figura  4) ;  •  odată  ce  scara  a  
fost  agățată,  șeful  de  echipă  efectuează  o  
tragere  pentru  a  testa  soliditatea  lucrării  și  
continuă  să  urce  pe  aparat  (figura  5).

•

Cel  mai  des  va  fi  folosită  tehnica  de  salvare  cu  punct  fix.  Totuși,  tehnica  folosirii  ca  punct  fix  a  unei  
scări  cu  2  cârlige  în  tocul  unei  uși)  oferă  o  alternativă  pentru  coborârea  victimei.

•

Pompierii  ajung  la  nivelul  unde  se  află  victima  și  procedează  la  configurarea  și  implementarea  unui  
dispozitiv  de  coborâre  folosind  LSPCC.

La  comanda  manevrei  de  către  șeful  aparatului,  șeful  
de  echipă  apucă  scara  cu  cârlige  iar  membrul  echipajului  
scara  extensibilă :

Urcarea  cu  ajutorul  unei  scari  cu  carlig  se  poate  face  pe  alte  suprafete  verticale  
decat  fatadele  cu  balcoane  sau  pervaze,  cu  conditia  sa  fi  fost  evaluata  posibilitatea.

Această  tehnică  poate  fi  implementată  ca  o  prelungire  a  unei  alte  scări  (scara  de  
mână,  MEA  etc.);  scara  cu  cârlig  să  fie  purtată  în  timpul  ascensiunii  prietenului.

•

•

© SDIS  04
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Figura  2figura  1

©figura

© Guillaume  Vermeulen

figura 4

SDIS  59

Figura  3
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Extinderea  unui  mijloc  de  
ridicare  aeriană  este  
posibilă  prin  intermediul  
unei  scări  cu  cârlige.

Și

Această  manevră  se  poate  
dovedi  necesară  dacă  
înclinarea  și  desfășurarea  
MEA  nu  mai  este  posibilă,  
sau  dacă  acesta  din  urmă  
nu  are  pendul.

4.3.2.  Alte  tipuri  de  extensie

5
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Această  tehnică  poate  facilita  
deplasarea  pe  acoperiș  sau  pe  
orice  alt  plan  înclinat.

Atunci  când  a  fost  creată  o  rută  de  acces  în  acest  fel,  aceasta  este  menținută  (dacă  nu  este  necesar)  pe  toată  durata  
intervenției  pentru  a  servi  drept  acces  secundar  sau  cale  de  rezervă  pentru  personal.

Scară  cu  cârlige  pe  coama  unui  

acoperiș  (sau  a  unui  plan  
înclinat)  pentru  a  facilita  
salvarea  sau  progresul  
pompierilor.

Direcția  tensiunii

4.3.3.  Utilizarea  scarii  cu  carlige:  ca  punct  de  ancorare

14

88

Doar  în  modul  degradat  în  absența  altor  puncte  fixe.

14
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5.  Utilizarea  scării  de  extensie  cu  două  secțiuni

5.1.  Salvarea  unei  victime  valide

© SDIS  59

Această  tehnică  oferă  o  suprafață  de  transfer  
mai  mare  (întreaga  fereastră  sau  cadru  de  
golf).

Tehnica  justificata  de  conditii  particulare  de  
functionare  sau  de  o  configuratie  specifica.

Nu  depășiți  marginea  ferestrei  sau  a  
acoperișului.

Stai  lângă  cercevea.

Treci  peste  marginea  ferestrei  sau  a  
acoperișului.  permite  confort  atunci  când  
victima  trece  prin  gol,  care  poate  folosi  
montantii.  Această  tehnică  este  de  preferat.

Scara  de  mână  poate  fi  poziționată  sub  
picioarele  victimei  suspendate  pentru  a  le  
elibera.  Dacă  este  posibil,  o  altă  scară  de  mână  
poate  fi  poziționată  lângă  victimă  pentru  a-i  fi  
mai  ușor  să  renunțe  la  margine.

După  ce  a  poziționat  scara  și  a  extins-o  pentru  a  ajunge  la  victimă,  pompierul  alege:

La  picioarele  unei  victime  spânzurate.

Machine Translated by Google



5.2.1.Tehnica  trei  pompieri15

Uneori  este  necesar  să  ajutați  victima  în  timpul  coborârii.  Dacă  coboară  ușor,  ar  trebui  să:
,

Când  o  persoană  este  aptă  de  muncă,  aceasta  poate  fi  lăsată  în  jos  liber  de  o  scară,  salvatorul  
adaptându-se  la  abilitățile  și  nevoile  victimei.

Este  important  să  se  asigure  stabilitatea  scării  prin  anticiparea  unei  posibile  mișcări  laterale.

Perechea  situată  în  apropierea  victimei  se  apropie  de  deschidere,  își  așează  picioarele  perpendicular  
pe  pământ  pe  perete  (sub  deschidere)  și  apucă  victima  sub  umeri  și  în  talie.

îndrumați-o  prin  menținerea  contactului  fizic  și  verbal ;  
protejează-o  de  o  cădere  înfășurându-și  brațele  în  

jurul  ei ;  •  ajută-l  să-și  pună  picioarele  pe  trepte.

Gregory  Damon  –  SDIS  © 77  și SDIS  59

15

•
•

90

5.2  Salvarea  unei  victime  invalide  sau  inconștiente

Pozi ionarea  scării  de  extensie  este  prezentată  la  pagina  28.  Punctul  1.2.5

El  acordă  o  atenție  deosebită  în  timpul  fazei  de  trecere  la  vid  a  victimei  în  
timpul  salvării.

Pompierul  anticipează  cât  mai  mult  reacțiile  victimei,  îl  asigură,  îl  asistă  la  
coborâre  însoțindu-l,  dacă  este  cazul.

Machine Translated by Google



Pompierul  de  pe  scară  ține  gleznele  victimei  (Figurile  1-3).

Într-o  acțiune  coordonată  a  celor  3  pompieri,  victima  este  ridicată,  cu  picioarele  trecute  peste  marginea  deschiderii,  
genunchii  sprijinindu-și  pe  umerii  personalului  aflat  pe  scară  (figurile  4  până  la  6).

Figura  5

Figura  6

Figura  2

SDIS  59
Poza  7

Figura  3

Poza  8

Figura  4

©

figura  1
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Pompierul  de  pe  scară:  apucă  de  glezne,  pune  genunchii  victimei  pe  umeri  apoi  îl  coboară  
alunecând  cu  spatele  pe  trepte.

Victima  este  așezată  cu  spatele  la  trepte  de  către  cei  3  personal  apoi  coborâtă  de  pompierul  situat  
pe  scară  (figurile  7  și  8).

Al  4-lea  pompier  poate  ajuta  la  primirea  victimei.

Pompierul  din  partea  victimei:  apropie  victima  de  canapea,  ii  aseaza  picioarele  in  unghi  drept  cu  
spatele  la  pamant,  il  apuca  de  sub  axile,  il  face  sa  treaca  cercevea  si  il  ajuta  sa  o  aseze  corect  pe  
scara. .

Este  important  să  acordați  o  atenție  deosebită :

•  în  timpul  trecerii  victimei  la  vid ;  •  încrucișarea  
elementelor  care  ar  putea  perturba  coborârea  victimei  pe  spate:  parașute,  linie,  echipament  

pe  eșalonul  MEA,  …

5.2.2.  Tehnica  doi  pompieri

©

Figura  2

Figura  4

SDIS  59

Figura  5Figura  3

figura  1

În  poziție  de  urgență  amarată. scara  trebuie  să  fie  sprijinită,  înghețată  sau,

92
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5.3.Utilizarea  unei  scări  de  mână  pe  acoperișul  unei  mașini

Reglați  piciorul

Și
Așezați  scara  pe  clădire,  fixați  aparatul

© SDIS  59

Este  important  să :

Suprafața  oferită  de  mașina  asigurată  (frână  de  parcare,  pană)  trebuie  să  fie  ORIZONTALĂ  și  să  ofere  REZISTENTĂ  
SUFICIENTĂ.

•  Aten ie  la  riscul  căderii  de  pe  acoperi ul  ma inii ;  •  asigurarea  stabilitatii  
scarii ;  •  blocați  piciorul  scării  pe  acoperișul  mașinii  (lovindu-se  cu  echipamentul  
fix)  și  de  către  un  pompier  care  păstrează  o  vedere  permanentă  asupra  părții  superioare  a  scării.

Piciorul  scării  este  reglat  și  este  apăsat  pe  înălțime.  Piciorul  scării  trebuie  să  fie  prins  de  o  instalație  fixă  a  mașinii  și  
asigurat  de  piciorul  membrului  echipei.

În  funcție  de  riscuri,  adaptați  poziționarea  vehiculului  după  salvare.

Pompierul  anticipează  cât  mai  mult  reacțiile  victimei,  îl  asigură  și  îl  asistă.

93
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5.4  Salvarea  sau  siguranța  unei  victime  în  excavare

Se  recomanda  blocarea  avioanelor  cu  ajutorul  unei  curele  pentru  a  se  evita  decuplarea  parasutelor  din  loc.
desfășurarea  intempestivă  a  scării  în  timpul  acesteia

Blocați  parașutele  cu  trăsătură

Și

Atunci  când  o  victimă  este  amenințată  de  efectele  unui  dezastru  (incendiu,  risc  de  alunecare  de  teren  etc.)  și  este  situată  într-o  
săpătură,  utilizarea  unei  scări  de  mână  este  uneori  posibilă.

Scara  este  coborâtă,  pe  cât  posibil,  departe  de  victimă  (siguranță,  căderea  materialelor  etc.).  Această  tehnică  permite  
implementarea  rapidă  și  îmbarcarea  victimei.

Înainte  de  a  implementa  această  tehnică,  COS  trebuie  să  se  asigure  că

Apoi  trebuie  să  se  asigure  că  adâncimea  este  compatibilă  cu  lungimea  parțial  extinsă  a  scării  disponibilă.

•  ca  scara  să  fie  stabilă  înainte  de  a  angaja  pompierul  (sol,  sprijin,  parașute
logodit) ;  •  

angajați  scara  cu  picioarele  și  planul  lung  înainte ;  •  nu  aruncați  resturi  
asupra  victimei ;

stabilitatea  marginilor  săpăturii.•
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Sau

5.5  Salvarea  sau  siguranța  unei  victime  vizibile  care  s-a  refugiat  în
înăl ime

95

©

Guillaume  Vermeulen  -  SDIS  59

SDIS  59

©

© SDIS  59

Scara  poate  fi  deplasată  înainte  și  de  către  pompierii  de  pe  ambele  
părți  ale  montanților  (în  funcție  de  spațiul  care  trebuie  traversat).

Atunci  când  victima  este  aptă  de  muncă  și  este  situată  pe  cealaltă  parte  a  unui  gol,  trebuie  verificat  
dacă  sprijinul  de  la  capetele  scării  de  mână  este  posibil  și  sigur  (pervaz,  orizontalitate  etc.).

Scara  de  mână  este  poziționată  vertical,  dacă  este  posibil  lipită  de  un  element  de  zidărie  sau  de  un  
echipament  ferm  ancorat,  apoi  coborâtă  cu  ajutorul  unui  control,  sau  a  liniei  prin  plasarea  planului  
mare  în  jos,  așa  cum  este  indicat  în  schema  următoare.

Scara  a  fost  apoi  adusă  la  nivel,  cu  fața  către  victimă,  de  doi  pompieri.

In  lipsa  unei  corbe  sau  ancore,  pompierul  de  la  nivelul  scarii  
blocheaza  picioarele  cu  picioarele  la  rotire,  pentru  ca  aceasta  sa  nu  
alunece.

Utilizarea  scării  numai  complet  retrasă
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Acolo victima  poate

THE

Primul  salvator,  pompierul,  blochează  
apoi  capătul  scării.  la

dacă  starea  sa  pe  și

al  doilea  care  poate  angaja  
victima  pentru  a  asigura  întâlnirea  în  timpul  traversării.

În

©

permise  de  urgență  
extremă,  scara  și

SDIS  59

THE

Pentru  a  câștiga  stabilitate,  
urcă-te  pe  scară.

Primul  pompier  blochează  capătul  scării,  apoi  al  
doilea  se  angajează  asupra  victimei.  verticali,  intalnind  cu

al  doilea  pompier  asigură  victima,  o  ajută  să  urce  pe  
scară  apoi  ține  ferm  capătul  situat  pe  o  parte.  Primul  salvator  poate  păși  pe  scară  pentru  a  ajuta  victima  în  a  doua  parte  a  trecerii  
scării. .

.
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©

5.6.Utilizări  speciale  ale  scărilor  de  mână

•  Separarea  celor  2  planuri  ale  unei  scări  de  mână:

In  acest  caz,  si  pentru  a  avea  rezistenta  maxima  la  efortul  
acestui  aparat,  este  indicat  sa  folositi  scara  doar  pliata  in  
sus.

•  Instalarea  unui  punct  de  ancorare  surplombat

Această  manevră  face  posibilă  obținerea  a  două  scări  distincte  (crearea  unei  căi,  salvari  multiple  la  
înălțimi  limitate  etc.) :

Este  posibil  să  folosiți  o  scară  de  mână  pentru  a  avea  un  
punct  de  ancorare  surplos.

Maxim  o  persoană  per  plan.
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6.1.  Ascensorul  mediu  aerian  este  echipat  cu  un  coș  de  salvare

6.  Utilizarea  ascensoarelor  aeriene  sau  a  3  scări  de  avion
Operațiunile  de  salvare  și  siguranță  efectuate  cu  ajutorul  scării  de  extensie  cu  trei  secțiuni  se  bazează  pe  aceleași  
tehnici  ca  cele  descrise  aici  pentru  utilizarea  echipamentelor  aeriene  de  ridicare  fără  coș  de  urgență.

6.1.1.  Victima  validează

Condițiile  de  funcționare  (flux  semnificativ  de  căldură,  
fum  gros,  etc.)  pot  necesita  sosirea  coșului  de  urgență  
de  sub  deschidere.  (figura  3)

În  mod  ideal  (în  funcție,  însă,  de  dispozitivul  tehnic  de  urcare  în  coșul  de  salvare:  poartă,  treaptă  etc.),  coșul  de  
salvare  ar  trebui  să  fie  poziționat  cu  fața  spre  deschidere  astfel  încât  să  creeze  continuitate  pentru  victimă:  
minimizarea  vidului  a  traversa,  sentiment  de  siguranță…  (figurile  1  și  2).

SDIS  59

Figura  2

Coșul  cu  cercevele  sunt  la  același  nivel.  relief  și

figura
©

figura

3

1
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©

7

figura
SDIS  59

figura

©

Figura  6

figura

SDIS  59

Victima  este  apoi  asistată  în  coborârea  sa  de  la  marginea  deschiderii  către  coșul  de  salvare.  (figurile  
4  și  5).

6.1.2  Victima  suspendată  în  vid

Atunci  când  o  victimă  este  suspendată  de  brațe,  este  necesar  să  anticipăm  faptul  că  ar  putea  da  
drumul  în  orice  moment.

Ca  urmare,  apropierea  coșului  de  salvare  se  poate  face  judicios  prin  linsarea  fațadei  de  jos  în  sus,  
dacă  capacitățile  tehnice  ale  MEA  o  permit;  acest  mod  de  a  proceda  într-adevăr  poate  limita  efectele  
căderii  victimei.

După  ce  își  sprijină  picioarele  pe  balustradă,  poate  coborî  pe  coșul  de  salvare  (figurile  6  până  la  7).

SAU

5
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Coșul  de  salvare  este  poziționat  în  sprijin.

Victima  poate  fi  apoi  pusă  pe  pământ

6.1.3  Victima  este  dezactivată

Victima  este  sechestrată  (sub  axile,  de  exemplu)  de  pompierul  care  îl  face  să  treacă  de  marginea  
deschizăturii  și  îl  așează,  în  timp  ce  își  amortiază  coborârea,  pe  coșul  de  urgență.

Acțiunile  de  prim  ajutor  pot  începe  atunci  când  victima  se  află  în  coșul  de  salvare.

Poza  8

Aceeași  tehnică,  dar  cu  picioarele  victimei  înainte  ©

Poza  9

SDIS  34
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pompierul  îl  ajută  să-și  pună  picioarele  pe  
trepte

victima  coboară  din  ea

©

THELa  
fel  cu  ușurință Salvamarul  oferă  
suport  lombar

SDIS  59

sau  reținere  Salvatorul  îl  
încadrează  anticipând  o  cădere  pe  spate.

victima  are  dificultăți  în  coborâre.

6.2  Ascensorul  aerian  fără  coș  de  salvare

Tehnica  trecerii  în  vid  este  identică  cu  cea  a  scărilor  de  extensie.

Utilizarea  cablajului  LSPCC

6.2.1  Victima  este  valabilă

6.2.2.  Victima  cu  handicap

(vezi  pagina  77)

Există  trei  tehnici  pentru  însoțirea  și  asigurarea  coborârii  unei  victime

.

.

.

©  SDIS  59
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Această  tehnică  poate  facilita  ținerea  unei  victime  în  pericol  de  a  rămâne  blocată.

Un  punct  de  ancorare  în  surplus  limitează  frecarea  unui  dispozitiv  LSPCC  -  
SMPM  pe  marginile  săpăturii.

Este  necesar  să  se  respecte  cu  strictețe  recomandările  producătorului  MEA  
(capacitățile  reale  ale  mașinii,  numărul  de  persoane  admise  în  această  
configurație,  unghiul  de  înclinare  etc.)  înainte  de  a  efectua  aceste  tehnici.

6.3.Utilizări  speciale  ale  MEA

MEA  fără  un  coș  de  urgență,  un  punct  de  ancorare  poate  fi  realizat  după  cum  urmează:

•

pentru  victimă.

•  unul  sau  doi  pompieri  au  coborât  din  coșul  de  urgență  în  contact  cu

Înainte  de  a  utiliza  aceste  tehnici  prezentate,  este  necesar ;

6.3.2.  Salvarea  unei  victime  situată  mai  jos

6.3.1  Stabilirea  unui  punct  de  ancorare

victima.

•  să  evalueze  urgența  situației  și  capacitățile  echipamentului  înainte  de  a  face  alegerea  tehnicii,

Operația  poate  fi  efectuată  folosind  un  MEA  echipat  cu  un  coș  de  urgență.

Dacă  o  pistă  din  imediata  apropiere  permite  accesul  și  staționarea  în  siguranță  a  unui

mijlocul  de  ridicare  aerian  este  amplasat  în  locul  cel  mai  potrivit,  ținând  cont  de  înclinarea  ansamblului  
extensibil  în  timpul  manevrei ;

•  verificați  dacă  o  salvare  prin  alt  acces  s-ar  dovedi  a  fi  mai  puțin  eficientă  sau  mai  riscantă

Guillaume  Vermeulen  –  SDIS  ©  59 © BPM

102

Machine Translated by Google



Această  manevră  se  poate  dovedi  necesară  dacă  înclinarea  și  desfășurarea  MEA  nu  mai  este  posibilă,  sau  dacă  
acesta  din  urmă  nu  are  pendul :

Extinderea  unui  mijloc  de  ridicare  aeriană  este  posibilă  prin  intermediul  unei  scări  cu  cârlige.

În  cazul  în  care  stabilitatea  terenului  se  dovedește  a  fi  incertă,  pompierul  poate  rămâne  pe  coșul  de  salvare  și  poate  
prelua  victima  din  acesta  din  urmă  (întreținere  sau  evacuare).

Guillaume  Vermeulen  –  SDIS  ©  59

Este  interzisă  deblocarea  dispozitivelor  de  siguranță  pentru  a  preveni  răsturnarea  
vehiculului.

Această  tehnică  poate  permite  menținerea  unei  victime  într-un  echilibru  instabil.

Cosul  de  urgenta  ofera  confort  de  evacuare  in  comparatie  cu  evolutia  pe  teren  
denivelat  sau  in  timpul  inundatiilor.
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Este  important  să  blocați  roțile  scaunului  cu  rotile  atunci  când  
manipulați  victima  în  casa  scării.

Tehnicile  prezentate  se  pot  dovedi  a  fi  necorespunzătoare  din  
cauza  greutății  și/sau  a  patologiei  victimei.

Atunci  când  preia  conducerea  victimei  în  zona  securizată,  
victima  trebuie  să  fie  liniștită  și  să  i  se  explice  cum  vor  avea  loc  
operațiunile.

7.1.1.  Tehnica  purtarii

Securizarea  unei  victime  invalide  situată  într-o  zonă  de  
așteptare  securizată,  atunci  când  situația  operațională  permite  
evacuarea  acesteia  prin  comunicațiile  existente  necesită  un  
efort  fizic  din  partea  respondenților.

7.  Salvări  speciale  și  siguranță

104

7.1.  Persoane  cu  mobilitate  redusă  (PRM)

primul  pas  al  
scaunului.

prietenul  asigură  
prudența  victimei.

©

Poziționați  scaunul  până  la  nasul coborâre

©SDIS  04

broasca  si  rotile
victima  vine  să  își  poziționeze  

brațele  în  jurul  personalului.
Acolo THE

SDIS  04

Fiecare  membru  al  perechii  vine  să-și  
apuce  încheieturile.

Perechea  trebuie  să  își  adapteze  postura  pentru  a  limita  orice  risc  de  tulburări  
musculo-scheletice.
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7.1.2.Tehnica  fotoliului  »

•  să  aibă  grijă  de  victimă  i  să  o  lini tească ;  •  
a eza i  victima  pe  scaun ;  •  reglați  și  blocați  
curelele  de  siguranță ;  •  a eza i  scaunul  pe  
marginea  scării ;  •  asigurați-vă  că  dispozitivul  de  
coborâre  este  blocat ;

7.1.3  Tehnica  scaunului  de  evacuare  »

Un  membru  al  echipei  asigură  coborârea  atentă  a  scaunului  de  evacuare,  liniștind  victima.  În  prealabil,  este  necesar  
să  se  efectueze  următoarele  acțiuni :

©

©

La

SDIS  04

Poziționați  scaunul  până  la  nas  pentru  a  bloca  și Membrul  echipei  care  se  confruntă  cu  victima  
apucă  cadrul  scaunului  cu  rotile  din  spatele  gambelor  victimei.

Prietenul  asigură  coborârea  atentă  a  scaunului,  

liniștind  victima.

SDIS  04

victima  își  lasă  mâinile  în  scaun.

rotile
primul  pas  al  scaunului.
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Dacă  acesta  din  urmă  nu  este  potrivit,  utilizarea  curelelor  de  targă  este  posibilă  și  eficientă.

7.1.4  Tehnica  suprafeței  dure,  curea  păianjen

Implementarea  curelei  de  păianjen  depinde  de  construcția  victimei.

Un  membru  al  echipei  apucă  victima  de  talie  și  o  ridică  cu  
grijă  când  scoate  scaunul  cu  rotile.

Poziționați  scaunul  aproape  de  avion.

Așezați  victima  pe  suprafața  dură,  
fixată  cu  cureaua  de  păianjen  sau  curelele  de  targă.  ©  SDIS  04

i
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Evacuarea  unei  persoane  puternic  medicalizate  și/sau  puternic  construite  este  o  operațiune  delicată  care  necesită  
resurse  semnificative.  În  funcție  de  resursele  SIS,  aceste  evacuări  pot  fi  efectuate  în  două  moduri:

implementarea  unor  tehnici  specifice  care  sunt  în  sarcina  unităților  specializate  precum  SMPM.  •  utilizarea  
unui  AME  dotat  cu  targă  bariatrică.

inele  cusute.

Faceți  un  nod  de  cap  de  lacă  la  fiecare  capăt  al  
suprafeței  dure  folosindde

Asigurați  coborârea  atentă  a  victimei  controlând  
traiectoria  medie  a  inelelor  cusute.  ©  SDIS  04viteza  la  si

7.2.Intervenții  bariatrice

Uneori  este  necesar,  în  caz  de  incendiu  și  în  așteptarea  implementării  unor  
mijloace  specifice  de  evacuare,  aducerea  victimei  în  siguranță  într-o  zonă  
de  așteptare  securizată.

•
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© Sylvain  Harrison  –  SDIS  31

Aceste  două  tehnici  necesită  pregătire,  instruire  și  echipament  adecvat  în  același  
timp.
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CAPITOLUL  4  –  Tehnici  de  salvare  a  salvatorului16

Gaetan  Plasman
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16

1.General

©

•

Tehnicile  de  autosalvare  sunt  prezentate  în  GTO  Engagement  Flawed  Middle

afectează  managementul

Astfel,  este  indicat,  cât  mai  curând  posibil  și  în  timpul  angajamentelor  din  interiorul  clădirilor,  să  se  asigure  căi  de  
rezervă  și/sau  de  urgență  care  să  permită  extragerea  unui  membru  al  echipei  sau  a  unei  perechi  dintr-o  situație  de  
pericol  iminent.

•  anticipare

Într-adevăr,  acest  lucru  generează  stres  și  empatie  care  pot  avea  prioritate  față  de  respectarea  procedurilor  și  
continuitatea  intervenției.  Prin  urmare,  COS  trebuie  să  țină  cont

Misiunea  de  salvare  a  unui  coleg  în  exploatare  constituie  o  situație  foarte  dificilă  din  punct  de  vedere  emoțional  
pentru  personalul  în  cauză.

După  cum  se  indică  în  ghidul  tehnicilor  operaționale  privind  implicarea  într-un  mediu  viciat,  lucrătorii  trebuie  să  
dezvolte  o  cultură  a  anticipării  pentru  a  garanta  siguranța  lor  în  exploatare.

Salvarea  salvatorilor  presupune  luarea  în  considerare  a  unor  parametri  operaționali  specifici :

Machine Translated by Google
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întărirea  de  urgență

pompierul,  o  anumită  victimă

Misiunea  de  salvare  a  unui  pompier  care  este  rănit  sau  în  dificultate  necesită  resurse  importante,  atât  umane,  cât  și  
materiale.  Într-adevăr,  este  necesar  să  se  asigure  atât  continuitatea  intervenției  în  derulare  în  timp  ce  se  desfășoară  
un  dispozitiv  specific  dedicat  căutării,  securizării  și  îngrijirii  pompierului  victimă.

Tehnicile  de  evacuare  sau  extragere  de  către  unul  dintre  membrii  perechii  fac  posibilă  trecerea  la  siguranța  unui  
salvator  fără  asistență  imediată.

În  acest  context,  angajarea  imediată  a  unei  întăriri  de  urgență  de  către  CODIS  poate  fi  un  răspuns  adecvat  la  
eveniment  și  permite  astfel  o  creștere  rapidă  a  puterii  sistemului.  Numărul  și  calitatea  utilajelor  trimise  ca  armături  
vor  fi  stabilite  în  funcție  de  informațiile  date  de  COS  și  de  mijloacele  disponibile.

Pompierul  care  la  rândul  său  devine  victimă  în  timpul  unei  operații  nu  poate  fi  tratat  ca  o  victimă  tradițională.

Cazuri  speciale  de  zone  de  așteptare  securizate  (EAS)17

Într-adevăr,  datorită  echipamentului  său  (ARI,  costum  
de  foc,  centură  etc.),  locația  și  pregătirea  sa,  tratamentul  și  extragerea  lui  dintr-o  zonă  sigură  necesită  tehnici  și  
proceduri  specifice.

Zonele  de  așteptare  securizate  sunt  zone  pentru  adăpostirea  flăcărilor,  a  fumului  și  a  
căldurii  destinate  publicului  care  nu  poate  folosi  spațiile  circulabile  pentru  evacuare  
(persoane  cu  mobilitate  redusă).  Ele  se  găsesc  în  general  la  etajele  unităților  deschise  
publicului  (ERP)  sau  care  primesc  lucrători  și  puse  la  dispoziția  acestui  tip  de  persoane  
(ascensoare).  Aceste  spatii  sunt  materializate  prin  semnalizare  specifica.

Având  în  vedere  protecția  lor  împotriva  unui  incendiu  provenit  din  exterior  (zonă  în  
aer  liber  suficient  de  îndepărtată,  uși  și  pereți  antifoc,  iluminat  de  securitate,  mijloace  
de  semnalizare  etc.),  aceste  spații  pot  fi,  așadar,  utilizate  și  de  către  pompieri  în  cazul  

unei  degradări.  situație,  pentru  a  se  refugia  acolo  și  a  aștepta  ajutor  din  exterior.

înlocuirea  echipelor  interveniente  i  continuitatea  interven iei

Distingem  tehnicile  de  evacuare :

Accidentul  unui  pompier  în  intervenție  are  consecințe  asupra  întregului  dispozitiv  angajat  în  operațiune.  Într-adevăr,  
aspectul  psihologic  poate  duce  la  reacții  nepotrivite  din  partea  echipelor  prezente  la  fața  locului,  sau  chiar  la  
fenomene  de  uimire  care  pot  compromite  siguranța  și  continuarea  intervenției.  În  consecință,  în  funcție  de  natura  
evenimentelor  și  de  gravitatea  leziunilor,  se  poate  avea  în  vedere  eliberarea  personalului  implicat  sau  parțial  și  
repausul,  asigurând  în  același  timp  monitorizarea  psihologică  individuală  și  colectivă.

•  de  către  un  membru  al  
echipei ;  •  de  către  un  prieten  de  salvare.

salvatori.
această  dimensiune  în  managementul  personalului  său  și  sprijinul  psihologic  al

În  tuneluri  sunt  adăposturi  de  urgență.

•

•

•
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•  Verificarea  conștiinței

În  această  fază  se  va  efectua  o  primă  evaluare  înainte  de  a  pregăti  mutarea  la  un  punct  de  extracție.

Atunci  când  un  membru  al  echipei  nu  se  poate  extrage  dintr-o  situație  riscantă  prin  mijloace  proprii  sau  numai  ale  prietenului  
său,  prietenul  de  salvare  va  folosi  tehnicile  furnizate  în  paginile  următoare.

Este  necesar  să  opriți  alarma  pentru  a  putea  asculta  ce  ar  putea  spune  membrul  echipei  sau  pentru  a  trimite  un  mesaj  de  
primejdie  prin  radio.

Imbarcarea  este  primul  pas  în  preluarea  controlului  unui  membru  al  echipajului  rănit  sau  inconștient.

•  Alarma  detector  de  mișcare  stop

Întoarceți  salvatorul  dacă  este  întins  cu  fața  în  jos.

Este  posibil  să  verificați  mai  întâi  conștiința  făcând  un  apel  verbal.  Dacă  nu  se  aude  niciun  răspuns,  este  recomandabil  să  
prindeți  mâinile  pentru  a  detecta  un  semn  de  conștiență.

•  Întoarceți  salvatorul

2.  Urcarea  salvatorului
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18  Cf.  Angajamentul  GTO  într-un  mediu  viciat

Ascultați  în  timp  ce  întrerupeți  ventilația  pentru  a  detecta  sunetul  respirației  în  SCBA  sau  apăsați  SAD  pentru  a  
declanșa  o  alimentare  continuă  cu  aer.

Prindeți  manometrul  și  citiți  presiunea  rămasă  în  cilindru.

•  Pregătiți  victima  sau  Ambalajul

•  Verificați  prezența  aerului  în  mască

Asistența  aeriană  poate  fi  efectuată  între  membrii  echipei  sau  folosind  un  pachet  de  asistență  cu  aer  respirat  (LAAR).

•  Asistați  membrul  echipajului  în  aer18

Prin  trecerea  curelei  ventrale  a  SCBA  sub  coapsa  membrului  echipei  accidentat  sau  inconștient  și  prin  strângerea  
curelelor  din  spate  ale  SCBA,  hamul  SCBA  devine  una  cu  victima,  acest  lucru  facilitând  extracția  (Cf  3.2.1  al  acestui  
capitol) .

Într-adevăr,  dacă  presiunea  din  sticlă  este  scăzută,  la  problemele  de  extracție  se  va  adăuga  și  problema  autonomiei  
victimei  în  aer.

•  Verifica i  presiunea  la  manometru

Ambalarea  constă  în  pregătirea  membrului  echipei  accidentat  sau  inconștient  pentru  deplasare  în  cazul  în  care  
traseul  de  extracție  este  complex  (curbe,  scări,  distanță  mare).

Citirea  presiunii  corespunde  gradului  de  urgență  al  situației.

Guillaume  Tinson  –  SDIS  17©

Machine Translated by Google



Această  tehnică  vă  permite  să  mișcați  un  corp  fără  efort.

•  Schimbați  direcția

Există  o  tehnică  simplă  de  a  întoarce  un  corp  întins  pe  pământ :

•  Scoateți  hamul  SCBA

Scoaterea  hamului  poate  facilita  extragerea  victimei  prin  ușurarea  ansamblului.  Este  posibil  în  anumite  cazuri :

-  lipsa  aerului  in  sticla  si  asistenta  aerului  imposibila,  -  obligatia  trecerii  prin  
pasaje  inguste,  -  extragerea  printr-o  deschidere  care  permite  trecerea  in  aer  
liber.

-  ridicați  picioarele  la  90°  prin  apucarea  gleznelor,  apucați  
o  curea  dorsală  a  SCBA  al  victimei  și  rotiți  totul  la  
180°.

Guillaume  Tinson  –  SDIS  ©  17

© Guillaume  Tinson  –  SDIS  17
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3.  Salvare  de  către  un  membru  al  echipei19

•  Evaluați  starea  de  conștiență  și  apăsați  scurt  pe  bypass.

•  Evaluați  zgomotele  respiratorii,  aburirea  măștii,  mișcarea  respirației  și  identificați  originea  
problemei  și  verificați  echipamentul  tehnic  (furtunuri,  presiune).

Evaluarea  și  stabilizarea  se  vor  efectua  atunci  când  un  membru  al  echipei  se  află  în  dificultate  
tehnică,  fiziologică  sau  psihologică,  care  ar  putea  pune  în  pericol  perechea.

19  Dacă  o  eliberare  de  urgență  nu  este  posibilă  și/sau  dacă  membrul  echipei  nu  este  vizibil.

114

3.1.  Evaluarea  și  stabilizarea  unui  membru  al  echipei  în  dificultate
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•  Inițiază  un  mesaj  de  primejdie  la  radio

•  folosind  direct  salopeta  ARI ;  •  folosirea  unei  curele  
spre  ieșire  dacă  aceasta  poate  facilita  contactul  cu  prietenul

Această  tehnică  facilitează  evacuarea  unui  salvator  aflat  în  dificultate  prin  transformarea  bavetei  SCBA  
într-un  ham.

•  N(om):  binomul  X  membrul  echipei  mele  este  în  dificultate,  inconștient  și  defect;  
•  E(ngin  of  assignment):  FPT  Y  •  L(location):  sume  la  10m  de  casa  scarii  pe  linia  de  
ghidare  1;  •  A(ir  resting):  mai  are  110  bare;  •  R  (întărire):  vreau  un  prieten  de  salvare  
și  încep  extricarea.

3.2.1  Transformarea  unei  bavete  SCBA  într-un  ham

Membrul  echipei  își  remorcă  prietenul  după  ce  a  efectuat  ambalarea  fie :

solicitat  pentru  întărire.

NELAR  20 :

URGENT-URGENT-URGENT

3.2  Tracțiune  pe  sol  fără  echipament

Asigurați-vă  că  alegeți  partea  de  care  este  apucat  salvatorul  pentru  a  evita  închiderea  
robinetului  atunci  când  trageți  de  sol.

,

115

20  A  se  vedea,  de  asemenea,  angajamentul  GTO  în  mediu  viciat
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•  Slăbiți  curelele  și  coborâți  salopeta  cât  mai  mult  posibil.  Treceți  piciorul  genunchiului  îndoit

3.2.2.  Variații  de  tracțiune  pe  sol  fără  echipament

peste  umărul  lui.

În  funcție  de  configurația  localului,  salvatorul  va  adapta  tehnica.  Există  mai  multe  posibilități  care  îi  vor  permite  să  acționeze  
rapid.

Acestea  sunt  tehnici  de  eliberare  de  urgență  pentru  a  muta  membrul  echipei  la  câțiva  metri  de  o  situație  periculoasă.

•  Desprindeți  cureaua  de  burtă  și  legați-o  în  crotch  apoi  strângeți  toate  curelele  salopetei.
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greutatea  corpului  său  pentru  a-l  trage  înapoi.

•  Ridicați-vă  în  timp  ce  țineți  ferm  cureaua(le)  de  umăr  a  membrului  echipei  și  folosiți  greutatea  corpului  acestuia  pentru  
a-l  remorca  înapoi.

•  Poziționați-vă  la  cap  și  în  linie  cu  membrul  echipei  care  urmează  să  fie  remorcat ;  
•  Prindeți  cele  două  chingi  ale  salopetei  SCBA  și  așezați  membrul  echipei  sau  prindeți  o  mână  în  el

•  Poziționați-vă  la  cap  și  în  linie  cu  membrul  echipei  care  urmează  să  fie  remorcat.  
•  Prindeți  ambele  încheieturi.  Ridică-te  în  timp  ce  ții  încheieturile  membrului  echipei  și  folosește

prima  posibilitate :

a  2-a  posibilitate :

cureaua  de  umar  fara  scaun ;

©
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•  Poziționați-vă  la  picioare  și  în  linie  cu  membrul  echipei  care  urmează  
să  fie  remorcat.  •  Prindeți  ambele  glezne.  •  Ridicați-vă  și  treceți  un  
antebraț  deasupra  și  un  antebraț  sub  gleznele

membrul  echipei.  Folosește-i  greutatea  corporală  pentru  a-l  trage  înapoi.

3.3.Tractiune  pe  sol  cu  echipament

Ține-ți  ferm  prinderea.
Transformarea  bavetei  SCBA  într-un  ham  facilitează  operația  de  tragere.

Adaptați  tehnicile  la  situația  operațională  și  la  capacitățile  membrului  
echipei.

Lucrați  cu  coapsele  pentru  a  vă  ridica  și  a  trage.
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•  a eza i  membrul  echipei  aflate  în  dificultate  în  timp  ce  se  
ghemuie te  în  spatele  lui ;  •  trece  cureaua  deasupra  bavetei  lui  și  cele  două  capete  sub  a  lui

axile ;
•  formați  o  buclă  cu  cureaua  trecând  pe  sub  chingile  din  spate  ale  SCBA  ale  membrului  

echipajului  aflat  în  dificultate,  aduceți  cele  două  capete  ale  curelei  împreună  cu  ajutorul  
unei  carabiniere.

3.3.2.  Tragând  scările  cu  o  curea

•  ridicați-vă  și  folosiți  greutatea  corpului  pentru  a-l  trage  înapoi.

Aceasta  tehnica  este  folosita  pentru  evacuarea  unui  membru  al  echipei  de  catre  scari  cu  echipament  
si  poate  fi  efectuata  atunci  cand  unul  dintre  cei  doi  membri  ai  perechii  se  afla  in  pericol  imediat,  
incapabil  sa  se  deplaseze  si  este  absolut  necesar  sa  schimbe  etajele.

Salvatorul  se  poziționează  în  cap  și  în  linie  cu  membrul  echipei  care  urmează  să  fie  remorcat,  apoi :

3.3.1  Tracțiune  cu  o  curea 21

Detașabil  sau  integrat  pe  EIP  (jachete  sau  pantaloni  de  foc,  SCBA)

SDIS  78
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4.1.  Evacuarea  din  exterior

prezentându-se  înapoi  către  scări.

Se  poate  aplica  atat  la  urcare  cat  si  la  coborare  si  permite  o  mai  buna  distributie  a  sarcinii  si  deci  faciliteaza  
evacuarea.

•  Apucați  partea  superioară  a  bretelelor  salopetei  ARI  a  membrului  echipei  și  instalați-o  într-o  poziție  așezată

•  Evacuați  membrul  echipei  în  spate  sau  înainte  în  timp  ce  căutați  puncte  de  sprijin  cu  mâinile  pentru  a  asigura  
și  regla  urcarea  sau  coborârea.

SDIS  84  și©

©

BPM

SDIS  34

4.  Degajări  folosind  furtunuri  de  incendiu

120

Transformarea  bavetei  SCBA  într-un  ham  facilitează  operația  de  tragere.
Ține-ți  ferm  prinderea.
Lucrați  cu  coapsele  pentru  a  vă  ridica  și  a  trage.
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Pompierul  coboară  poziționând  mâinile  încrucișate  pe  țeavă  la  nivelul  capului  și  încrucișându-și  picioarele  
astfel  încât  să  alunece  de-a  lungul  țevii.  Coechipierul  său  rămâne  în  vârf  pentru  a  asigura  țeava  și  pentru  a  
urma  coborârea  prietenului  său.  Odată  ce  este  la  sol,  la  rândul  său,  își  asigură  coechipierul  de  la  sol  ținând  
ferm  furtunul.

Furtunul  este  coborât  astfel  încât  să  creeze  o  buclă  către  salvatorul  (sau  victima)  în  dificultate,  apoi  
eliberarea  lui  are  loc  după  cum  urmează :

conductă,  simultan  perechea  procedează  la  ridicarea  conductei.

Dacă  conducta  este  goală,  legați  un  simplu  nod  în  amonte  de  amarare.  Este  important  să  aveți  grijă  
de  locul  fitingului  și  să  evitați  atașarea  conductei  la  acesta.

Această  tehnică  a  apărut  în  urma  unui  accident  pe  25  iulie  1987,  în  care  pompierul  John  W.  Nance  (51  de  
ani)  și-a  pierdut  viața.

•  salvatorul  aflat  în  dificultate  se  așează  călare  pe  țeavă,  cu  brațele  poziționate  pe  partea  lancei;  •  
liderul  perechii,  care  se  află  la  lance,  blochează  țeava  la  nivelul  buclei  cu

piciorul  lui ;

Această  tehnică  de  ultimă  instanță  face  posibilă,  prin  intermediul  unui  furtun,  ridicarea  sau  asigurarea  
unui  membru  al  echipei  conștient  și  apt  de  muncă,  căzut  într-o  săpătură  sau  altele  asemenea,  de  asemenea,  
face  posibilă  menținerea  protecției  hidraulice  dacă  este  necesar.

In  cazul  unui  prieten  angajat  cu  un  mijloc  hidraulic  si  confruntat  cu  iminenta  pericolului,  prietenul  poate  fi  
extras  din  exterior  datorita  furtunului,  avand  grija  sa-l  acosteze  in  prealabil.

•  salvatorul  aflat  în  dificultate  execută  tracțiune  dacă  este  posibil,  pentru  a  ridica  fesele

Dacă  este  necesar,  o  curea  poate  fi  folosită  cu  un  nod  francez  autoblocant  pentru  a  oferi  o  prindere  
eficientă  la  tragere.

4.3.Evacuare  folosind  tehnica  Nance  Drill

4.2  Urcarea  unui  membru  al  echipei  care  a  căzut  într-o  săpătură  cu  sulița

Aceste  tehnici  ar  trebui  predate  numai  în  prezența  unui  antrenor  desemnat  și  cu  
utilizarea  pachetului  de  salvare  și  protecție  împotriva  căderii.

© SDIS  34
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5.1.  Tehnica  cu  toporul  instrument  Halligan

Nance  a  căzut  4  metri  printr-o  gaură  din  podea  și  s-a  trezit  în  subsolul  magazinului,  prins,  dar  conștient.  La  acest  
moment  al  intervenției,  incendiul  din  structură  a  luat  amploare,  iar  condițiile  termice  s-au  deteriorat  rapid,  
îngreunând  foarte  mult  operațiunile  de  salvare.  În  ciuda  necruțării  colegilor  săi  de  a-l  scoate  de  acolo  și  a  
numeroaselor  încercări  de  a-l  elibera,  John  W.  Nance  a  murit  de  asfixiere.

Un  salvator  trebuie  să  coboare  la  nivelul  victimei  pentru  a  efectua  acostele.

•  strângeți  cureaua  ventrală  a  SCBA  al  victimei  sub  coapsă ;  •  puneți  bucla  
furtunului  de  apă  sub  robinetul  SCBA  al  victimei ;  •  atasati  cureaua  in  fata  celor  doua  
sectiuni  ale  furtunului  situate  in  stanga  si  in  dreapta  victimei,  trecand  cureaua  printr-una  dintre  curelele  din  

spate  ale  SCBA  a  acestuia ;  •  trageți  de  fiecare  șuviță  a  furtunului  într-un  mod  coordonat  pentru  a  ridica  
victima

Feedback-ul  experienței  din  acest  accident  a  făcut  posibilă  dezvoltarea  unor  tehnici  rapide  de  eliberare  a  unui  
pompier  conștient  sau  inconștient  de  la  un  nivel  superior  printr-o  gaură,  în  condițiile  exacte  ale  accidentului  din  
1987.

vertical.  Pentru  a  efectua  ascensiunea  in  bune  conditii  sunt  necesari  minim  4  pompieri.

Această  tehnică  asigură  eliberarea  unui  pompier  inconștient  doar  cu  furtun,  curea  și  brațe,  ceea  ce  este  o  garanție  
a  simplității  și  vitezei.

Această  tehnică  folosește  mânerul  toporului  pentru  a  tracta  pompierul  victimă.  Toporul  este  angrenat  în  curelele  
pentru  bretele  și  permite  tracțiunea  cu  un  suport  rigid.

Tehnica  de  foraj  Nance  constă  în  folosirea  unei  conducte  de  apă  sub  presiune  pentru  a  efectua  eliberarea.

,

O  buclă  a  țevii  este  trimisă  prin  orificiul  de  la  nivelul  victimei  și  vine  să  înfășoare  victima  echipată  cu  SCBA-ul  său.

Această  tehnică  este  foarte  eficientă  la  urcarea  sau  coborârea  scărilor.

În  timpul  atacului  asupra  incendiului  unui  magazin  de  pantofi  din  Columbus,  Ohio,  John  W.

Tehnica  este  următoarea :

Este  posibil  să  securizeze  combinația  furtun-victimă  folosind  o  curea  de  salvare.

5.  Salvare  de  către  un  prieten

122
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5.2.Tehnica  tracțiunii  paralele

123

Fiecare  salvator  apucă  o  curea,  cea  din  
stânga  cu  mâna  stângă  și  cea  din  
dreapta  cu  mâna  dreaptă.

Această  tehnică  permite  perechii  de  
salvare  să  extragă  un  pompier  victimă,  

plasându-se  în  paralel  la  nivelul  
capului.

În  ambele  cazuri,  membrul  de  echipaj  rămas  
al  prietenului  pe  cale  de  dispariție  poate  ajuta  
la  extragerea  victimei  sau  poate  deschide  calea  
pentru  prietenul  de  salvare.
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Verificați  prezența  obstacolelor  periculoase  pe  măsură  ce  progresați.  (găuri,  materiale  
ascuțite  etc.).

Aveți  grijă  când  utilizați  toporul  sau  instrumentul  Halligan.

Mențineți  ferm  prinderile,  asigurându-vă  că  vă  păstrați  echilibrul.
Înveliți  cureaua  abdominală  pentru  a  vă  menține  spatele  drept.

5.3.Tehnica  pull-push

© BPM SDIS  84  și

Primul  salvator  se  poziționează  la  cap  și  în  axă  și  strecoară  o  mână  într-o  curea  de  umăr  a  hamului  membrului  
echipei  care  urmează  să  fie  remorcat.

Aceste  tehnici  au  avantajul  de  a  putea  fi  utilizate  atunci  când  este  necesar  să  rămânem  într-o  poziție  joasă  (structură  
joasă,  tavan  de  fum  etc.).

Al  doilea  salvator  se  pozi ionează  la  spate  i  ridică  piciorul  victimei.  Își  pune  umărul  la  nivelul  curbei  genunchiului.

Al  doilea  salvator  împinge  coapsa  în  coordonare  cu  primul  salvator.  El  indică  semnalul  de  împingere  spunând  Du-te .

Membrul  rămas  al  prietenului  aflat  în  pericol  poate  ajuta  la  extragerea  victimei  sau  poate  deschide  calea  pentru  
prietenul  de  salvare.

Primul  salvator  trage  trăgând  de  cureaua  folosind  greutatea  corporală.  Semnalizează  când  este  gata  spunând  Gata.

124
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Pe  

fiecare  parte,  cei  2  salvatori  situati  in  interiorul  volumului  
coordoneaza  victima  pe  margine  si  pozeaza  de  la  geam.

salvatorul  pe  scară  pune  picioarele  victimei  Le  pe  umerii  lui.

victima  este  așezată  în  cruce  pe  scară.  salvatorul  de  pe  
scară  trece  o  mână  sub  axilă,  cealaltă  mână  între  coapse.  iar  El  
stăpânește  coborârea  prin  prinderea  de  picioare.

Acolo

Coboară  ținând  scara.  sume

THE

victima  este  ridicată  și  fereastra.

De

©

plasat  pe  marginea

salvatorul  de  pe  scară  a  apucat  picioarele.

Guillaume  Tinson  –  SDIS  17

Guillaume  Tinson  –  SDIS  ©  17

5.4.Tehnica  de  evacuare  pe  o  scară  extensibilă  22

SCBA  al  membrului  echipei  care  urmează  să  coboare  este  îndepărtat  în  prealabil.

125

22

echipament  adecvat,  cum  ar  fi  trusa  de  salvare  și  protecție  împotriva  căderii.
Această  tehnică  ar  trebui  efectuată  în  antrenament  sau  practică  numai  cu  utilizarea  obligatorie  a

5.4.1  Tehnica:  picioarele  înainte

Această  tehnică  poate  fi  efectuată  de  trei  salvatori  după  cum  urmează :

5.4.2.  Tehnica:  capul  înainte

Se  poate  face  de  doi  salvatori  după  cum  urmează :
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5.6.Așa-numita  tehnică  Denver  Drill

5.5  Evacuare  pe  scări

Această  tehnică  este  folosită  pentru  a  evacua  un  salvator  prin  comunicațiile  existente  atunci  când  acesta  
din  urmă  se  găsește  pe  podea.

Pentru  a  merge  sus

Să  coboare

Să  cobor

Pe  28  septembrie  1992,  pompierul  Mark  Langvardt  de  la  Departamentul  de  Pompieri  din  Denver  (SUA)  și-
a  pierdut  viața  în  flăcări  în  anumite  circumstanțe.

Pentru  a  merge  sus

Găsiți  inconștient  pe  un  hol  de  la  primul  etaj  al  unei  clădiri  comerciale,  salvatorii  au  reușit  să-l  extragă  
doar  55  de  minute  mai  târziu.

Există  o  variantă  în  prezența  unei  scări  înguste  de  coborât.

salvatorul  apucă  curelele  superioare  ale  SCBAUn  
pompier  în  genunchi

THE

Un  prim  salvator  o  ține  în  brațe  și

al  doilea  este  pus  în  
dificultate.

celălalt  conducător

pompier  victimă  cu  fața  în  jos  Cei  doi  salvatori  apucă  
o  curea  superioară  a  SCBA.

salvatorul  apucă  baveta  lui  ARI  One  și  altul  se  plasează  sub  pompier  în  dificultate.  genunchi

Guillaume  Tinson  –  SDIS  ©  17

©

victima  este  plasată  pe  profilul  său  stâng.

A

SDIS  59

O  curea  poate  fi  folosită  pentru  a  promova  munca  extremităților  inferioare  de  la  salvator  la  cap
Like  pe  fotografie.

.

.
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23
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Dificultatea  sarcinii  constă  în  amenajarea  spațiilor:  un  coridor  de  70  cm  lățime  care  se  deschidea  
pe  o  fereastră  de  40  cm.  Era  imposibil  să  stai  de  o  parte  și  de  alta  a  pompierului  Langvardt  pentru  
a-l  ridica.

Departamentul  de  Pompieri  din  Denver  a  oferit  de  atunci  o  manevră  specifică  pentru  a  extrage  un  
pompier  dintr-un  mediu  restrâns,  cunoscută  sub  numele  de  Denver  Drill  sau  Denver  Maneuver.

Salvatorul  stă  cu  spatele  la  perete,  așând  sticla  pe  o  parte  cu  picioarele  
plate  (scoateți  o  curea  din  spate  de  la  SCBA).  Salvatorul  plasează  victima  între  picioarele  2  curelele  dorsale  ale  hamului  de

er

er

er

er

er
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victima  pe  genunchii  celui  de-al  2-lea  salvator  care  pune  pe  lateral  sticla  victimei.  picioarele  victimei  
pe  salvamarul  lui  pune

victima  și
El  pune  victima  pe  spate.  El  ia  victima  de  hamul  
SCBA  și  o  poziționează  stând  cu  spatele  la  fereastră,  lăsând  loc  să  intre  salvatorul .

1

©

salvator  și  strânge  
victima.  Salvatorul  își  pune  mâinile  

pe  sticla  victimei.

1

Guillaume  Tinson  –  SDIS  17

Victima  se  îndreaptă  spre  fereastră.

Poate  fi  primit  prin  mijloace  aeriene  sau  o  scară  extensibilă.

salvatorul  împinge  înainte.  
Salvatorul  împinge  în  sus  (mâinile  lui  formează  un  

pumn  pentru  a  evita  rănirea  încheieturii  mâinii).  
victima  este  asezata  pe  pervaz  si  apoi  intoarsa  cu  fata  in  jos.

1

cele  2  astfel  încât

Cel  2

Cel  2

salvator  
Le  1  umeri.

Cele  2 a  ei

1

Acolo

Salvatorul  intră  pe  fereastră,  trece  și  stă  cu  fața  la  
fereastră.
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5.7.Evacuare  cu  echipamente  de  transport

Această  tehnică  poate  permite  unui  prieten  de  salvare  să  efectueze  extragerea  cu  ușurință  a  unui  
pompier  impactat  în  timpul  unei  operațiuni,  în  special  pe  drumuri  lungi  sau  denivelate.

5.7.1  Utilizarea  panoului  de  salvare

Aveți  grijă  ca  punerea  în  aplicare  a  materialelor  să  nu  necesite  pierderi  de  
timp  în  extragerea  pompierului  victimă.

Puteți  folosi  și  targa  flexibilă,  tava,  targa  cu  linguriță.

BPM

©

©

BPM
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5.7.2.  Utilizarea  unei  targi  flexibile

Salvatorul  rănit  sau  bolnav  este  mai  întâi  rulat  pe  targa  flexibilă  în  PLS.

Victima  poate  fi  astfel  tractată  cu  ușurință  folosind  inelele  cusute,  el  rămâne  în  PLS.

Salvatorii  trec  fiecare  câte  un  inel  roșu  cusut  prin  mânerul  din  mijlocul  raftului,  făcând  un  cap  de  
lac.  Apoi  trec  celălalt  capăt  al  inelului  cusut  prin  mânerul  din  partea  superioară  a  suportului.

Această  tehnică  necesită  puțin  material  și  poate  fi  memorată  cu  ușurință.

Această  tehnică  se  instalează  rapid,  victima  este  rapid  dezarmată.

La  nivelul  picioarelor  se  pune  pe  manere  o  carabiniera  pentru  a  infasura  si  bloca  membrele  
inferioare.

©  SDIS  31

129

Machine Translated by Google



130

Machine Translated by Google



1.  Reabilitarea  personalului

CAPITOLUL  5  –  După  salvari  sau  siguranță

© Bastien  Guerche  -  DGSCGC

24

24

131

Vezi  GDO  Exercitarea  comenzii  si  desfasurarea  operatiunilor  -  capitolul  IV.

•  hidratare:  nu  numai  că  compensează  pierderile  de  apă  și  minerale,  dar  favorizează  și  recuperarea  și  limitează  
leziunile  (nu  uitați  să  beți  înainte  și  după  efort);

Informațiile  de  situație  vor  îndruma  managerii  în  organizarea  acțiunilor  care  se  vor  desfășura  la  centrul  de  pompieri  
și  salvare  (reabilitare  echipamente,  utilaje  etc.).

O  atenție  deosebită  se  acordă  operațiunilor  care  trebuie  efectuate  la  întoarcerea  de  la  intervenție.  Pașii  descriși  în  
acest  capitol  ajută  la  obținerea  ajutorului  cât  mai  rapid  posibil.

Instrucțiunile  enumerate  aici  sunt  de  bun  simț,  dar,  ca  după  orice  efort  de  mare  intensitate,  poate  fi  oportun  să  le  
reamintim  celor  implicați.

În  funcție  de  contextul  operațional  experimentat  și  de  intensitatea  angajării,  COS  sau  conducerea  centrului  de  
incendiu  și  salvare  se  va  asigura  că  personalul  acestuia  este  pus  în  odihnă  la  întoarcerea  de  la  intervenție.
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•  igiena:  este  esentiala  nu  numai  pentru  pompier  insusi,  ci  si  pentru  cei  din  jur  (igiena  personala,  curatenie  
sau  schimbarea  hainelor) ;

•  mai  complet,  feedback-ul  experienței  (RETEX)  va  face  posibilă  avansarea  doctrinelor  și  tehnicilor.

•  raportează  orice  mișcare  a  echipamentului  și/sau  orice  indisponibilitate ;  •  depozitați  echipamentul  
în  locațiile  originale.

•  debriefing  sau  dezamorsare:  facilitarea  revenirii  la  normal ;  •  odihnă:  trebuie  avută  în  
vedere  o  fază  de  repaus  fiziologic  în  funcție  de  intensitatea  și  durata  muncii  (numeroase  salvări  și/sau  

siguranță).

Ca  atare,  cele  două  modele  de  documente  menționate  aici  contribuie  la  cultura  împărtășirii  cunoștințelor  operaționale.

•  curatarea  materialelor  folosite ;  •  verifica  
starea  si  integritatea  echipamentului  utilizat ;  •  îndepărtați  orice  
echipament  care  a  fost  supus  agresiunii  chimice  sau  termice/deformat  (înlocuirea  elementelor  defecte,  

reparațiile  minore  și  diferitele  reglaje  necesare  vor  fi  efectuate  de  o  persoană  competentă  conform  
instrucțiunilor  producătorului);

Înapoi  la  centrul  de  salvare  și  sub  protecție  adecvată,  este  necesar  să :

•  mai  rapid,  schimbul  de  experiență  (PEX)  va  face  posibilă  raportarea  succintă  a  unei  intervenții  prin  amintirea  
faptelor,  a  dificultăților  întâmpinate  și  a  lecțiilor  de  învățat ;

2.  Recondi ionarea  echipamentelor25

3.  Partajarea  experienței  și  feedback

În  special,  salvarile  sunt  adesea  operațiuni  dificile  și  întotdeauna  bogate  în  lecții.

25cf.  GDO  Prevenirea  riscurilor  legate  de  toxicitatea  fumului .
26  Cf.  GDO  Exercitarea  comenzii  și  conducerea  operațiunilor .
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ANEXA  A  –  Abrevieri  utilizate  în  acest  ghid

CBEA:  stivuitor  articulat

EPS:  scară  turnant  cu  mișcări  secvențiale

MEA:  ascensoare  aeriene  medii

CO:  monoxid  de  carbon

U  (tip  ERP):  unitate  sanitară  publică  sau  privată,  clinică,  spital,  creșă,  unitate  balneară

J  (tip  ERP):  structură  de  primire  pentru  vârstnici  sau  handicapați

SMPM:  salvare  în  medii  periculoase  și  munți

BMPM:  batalionul  de  pompieri  din  Marsilia

EPA:  scară  automată  batantă

EAS:  zone  de  așteptare  securizate

GM:  model  mare

PRM:  persoană  cu  mobilitate  redusă

CSLMT:  centură  de  siguranță  cu  șnur  de  poziționare  în  lucru

GHV:  vestă  de  înaltă  vizibilitate

PM:  model  mic

PEX:  împărtășirea  experienței

CODIS:  centru  departamental  operațional  de  pompieri  și  salvare

ERP:  unitate  deschisă  publicului

SUAP:  ajutor  de  urgență  pentru  oameni

BSPP:  Corpul  de  pompieri  din  Paris

EPC:  scară  turnant  cu  mișcări  combinate

LSPCC:  Pachet  de  salvare  și  protecție  împotriva  căderii

IGH:  clădire  înaltă

RETEX:  feedback

BEAA:  braț  de  ridicare  deasupra  capului  auto

EP:  scară  de  transport

SCBA:  aparat  de  respirat  autonom

PLS:  poziție  laterală  de  siguranță

COS:  comandant  al  operațiunilor  de  ajutorare

HR:  factor  de  scădere

EPSA:  scară  semi-automată  cu  plată  rotativă

TIN:  nota  de  informatii  tehnice
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ANEXA  B  –  Compoziția  și  caracteristicile  lotului  de  unelte

inele  cusute

EN  341

Caracteristici  de  cantitate

3

Tip  A  
minimum  30  de  metri  
și  diametru  de  12  

până  la  13  mm

2000  daN

Conducte  retrogradate,  
de  exemplu

Figura  8  tip  2  și  
clasa  A

1

2000  daN

2000  daN

Scripete

Culoarea  galbena

Coborâtor  de  
salvare

EN  795

Protector  
de  frânghie  

(opțional)

ham  de  
salvare

Latime  de  la  18  la  25  mm

Echipat  cu  bretele  și  
un  inel  în  mijlocul  

spatelui

1

Diametru  minim  
7  mm

Latime  de  la  18  la  25  mm

1

Rezistent  la  
rupere

Diametrul  gâtului  12  
până  la  13  mm

6+  1

EN  1891

-

1

2000  daN

EN  566

Lungime  80  cm

2000  daN
Ham  pentru  

scaune  echipat  
cu  un  conector  rapid

(alungire  
maximă  4%)

Lungime  30m

Lungime  150  cm

EN  1498

3

Geanta  de  transport

EN  362

Cu  obraz  fix  
sau  mobil

-

Inele  albastre  
cusute

EN  1497

6  simetric  cu  șuruburi  
1  cu  blocare  

automată

1

1

roșu

-

Diametru  mai  mic  decât  
cel  al  frânghiei

1

-

Conectori

2000  daN

2

Funie  Statica

Ordin

EN  12278

EN  566

MATERIAL

Triunghiul  
de  evacuare

1

2000  daN  
(axa  majoră)  

750  daN  
(axa  minoră)

3000  daN

Referință  
normativă

-

Snururi  
(optional)

-

-

-
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ANEXA  C  –  Compoziția  și  caracteristicile  lotului  de  scară

Echipat  cu  bretele  și  
un  inel  în  mijlocul  

spatelui

EN  341

Caracteristici  de  cantitate

Diametru  minim  
7  mm

Tip  A  
minimum  60  de  metri  
și  diametru  de  12  

până  la  13  mm

Diametru  mai  mic  decât  
cel  al  frânghiei

2000  daN

EN  1891

EN  1498

Diametrul  gâtului  12  
până  la  13  mm

Scripete

Culoarea  albastra

Coborâtor  de  
salvare

Ham  pentru  
scaune  echipat  

cu  un  conector  rapid

Valorifica

Lungime  150  cm
EN  795

2000  daN

-

2000  daN

Cu  obrazul  fix

2000  daN

Rezistent  la  
rupere

-

6

9+  1

3000  daN

1

1

2000  daN

9  simetric  cu  șuruburi  
1  cu  blocare  

automată

-

Latime  de  la  18  la  25  mm

2

EN  566

(alungire  
maximă  4%)

3
Latime  de  la  18  la  25  mm

Triunghiul  
de  evacuare

2000  daN  
(axa  majoră)  

750  daN  
(axa  minoră)

Geanta  de  transport

EN  362

EN  566

2

Lungime  80  cm

EN  1497

roșu

1

Ordin
Lungime  30m

-

Snururi  
(optional)

2000  daN

1

Conectori

Inele  albastre  
cusute

Conducte  retrogradate,  
de  exemplu

Funie  Statica

EN  12278

Figura  8  tip  2  și  
clasa  A

MATERIAL

salvare

Protector  
de  frânghie  

(opțional)

inele  cusute

1

Referință  
normativă

-

-

-

1

1

-
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Titlu.  Autor(i).  Editor  (Anul  publicării,  numărul  de  pagini,  țara,  limba)

27ANEXA  D  –  Referințe  bibliografice
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27

Benjamin  Belleuvre,

Materiale  și  tehnici  de  salvare

Colectiv
Departamentul  de  Apărare  Civilă  și  Securitate  (1999,  35  de  pagini,  Franța,  franceză)

Ediții  Carlo  Zaglia  (2018,  150  pagini,  Franța,  franceză)

Colectiv

Instruirea  circulară  a  manipulatorilor  mijloacelor  de  ridicare  articulate  nr.692,  
din  18  decembrie  2007

,  DDSC9/GB/NP

Selecția  Franței  (1991,  784  pagini,  Franța,  franceză)

Departamentul  de  Apărare  Civilă  și  Securitate  (2007,  6  pagini,  Franța,  franceză)

Șofer  și  manipulatori  de  mijloace  aeriene  de  ridicare
Colectiv

Carnet  de  instruire  pentru  manipulatorii  de  scări  aeriene  mijloace  articulate  de  ridicare

Manual  de  utilizare  și  implementare  a  dispozitivelor  de  primă  intervenție

Icone  Graphic  (2019,  74  de  pagini,  Franța,  franceză)

Colectiv

Pregătirea  mentală  operațională

Volumul  1  Incendiu  –  Salvare

Thierry  Guilbert

Colectiv

Grup  de  instruire  SDIS  13  (2017,  56  pagini,  Franța,  franceză)

Ediții  Carlo  Zaglia  (2020,  144  pagini,  Franța,  franceză)

Pompierii  din  Paris  (1997,  210  pagini,  Franța,  franceză)

salvamar  salvamar

Ghid  național  de  referință  Set  de  salvare  și  protecție  împotriva  căderii
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PRINCIPALELE  MODIFICĂRI  GHIDULUI  DE  DOCTRINĂ

MODIFICARE  

Alinierea  capitolului  1  partea  3  cu  anexele  B  și  C.

Corectarea  ortografiei  și  a  sintaxei  în  întregul  document.

V1.1
DATA  

30.11.2020

Înlocuirea  diagramei  capitolul  2  partea  3.4.2.
Notă  de  subsol  la  capitolul  3  privind  utilizarea  mijloacelor  de  
protecție  în  timpul  exercițiilor.

VERSIUNE
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