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Simulovaná záchrana člověka z kontrolovaného pásma elektrárny, komplikovaná ještě
jeho kontaminací aktivními látkami. Tak vypadal včerejší speciální výcvik hasičů,
zdravotnických záchranářů, pracovníků útvaru havarijní připravenosti a útvaru radiační
ochrany se zapojením speciálního týmu Bio hazard ZZS JmK, jehož součástí bylo i
představení speciálního transportního vozidla.

  

Prvotní fází, kterou zajišťovali hasiči elektrárny bylo vyproštění postiženého a zajištění životně
důležitých funkcí. Poté proběhl transport zraněného na dekontaminační místo, které bylo
zřízeno na hranici kontrolovaného pásma v tzv. koridoru prvního výrobního dvojbloku. Oproti
obvyklým situacím bylo nutno z důvodu simulované kontaminace zraněného provést jeho
dekontaminaci, a to v rozsahu umožňující jeho zdravotní stav. Až poté mohl být předán
záchranářům zdravotní záchranné služby.       

  

„Pracovníci elektrárny jsou připraveni na zřízení mimořádného dekontaminačního místa pro
případ poranění, která neumožňují využití standardních postupů pro opuštění kontrolovaného
pásma přes hygienickou smyčku,“ sdělil velitel dukovanských hasičů Tomáš Richter.

  

Na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře může být při komplikovaných stavech případně při
málo pravděpodobném vyšším ozáření a kontaminaci aktivními látkami povolán Bio hazard tým
ZZS Jihomoravského kraje nebo Kraje Vysočina. Tento speciální tým je tvořen zaměstnanci
výjezdových složek ZZS a jeho stěžejním úkolem je ošetření a bezpečný převoz pacientů s
vysoce nakažlivým onemocněním nebo kontaminací do určených specializovaných
zdravotnických zařízení. K nutnému vybavení patří speciální vozidlo s filtroventilačním okruhem,
transportní izolační prostředek pro pacienta tzv. biovak a speciální oděvy pro zasahující tým.
Toto transportní vozidlo si cvičící mohli prohlédnout přímo před Jadernou elektrárnou
Dukovany.
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„Hodnotím velmi pozitivně průběh výcviku a zejména profesionální výkon všech cvičících
pracovníků elektrárny“ shrnula na závěr výsledky speciálního výcviku MUDr. Jana Kubalová
náměstkyně ředitele ZZS JmK pro krizovou připravenost. Celkem se výcviku účastnilo 12 členů
Bio hazard týmu, kteří se seznámili s prostředím a postupy Jaderné elektrárny Dukovany a 18
pracovníků elektrárny.

  Jiří Bezděk
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