
P O S O W
Preparedness for Oil-polluted 

S h o r e l i n e  c l e a n u p  a n d  

Oiled Wildlife interventions

Η υγεία έχει πάντα 
προτεραιότητα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

Το πρόγραμμα POSOW συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ υπό το Χρηματοδοτικό Μέσο Πολιτικής Προστασίας που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο ISPRA, το 
Κέντρο Cedre, τον Οργανισμό Sea Alarm, τη Διάσκεψη των Περιφερειακών Παράκτιων Περιοχών της Ευρώπης (CPMR) και συντονίζεται από το Περιφερειακό Κέντρο 
Καταπολέμησης Εκτάκτων Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης στη Μεσόγειο (REMPEC), ένα τοπικό κέντρο της Σύμβασης της Βαρκελώνης

 Να απευθύνεστε πάντα τον 

άμεσο ανώτερό σας

 Να σέβεστε το δικό σας ρόλο 

και αυτούς των άλλων

Είμαστε όλοι σημαντικοί

 Να φροντίζετε τον εξοπλισμό 

για τον οποίο είστε υπεύθυνοι

 Οι προτάσεις είναι πάντα 

ευπρόσδεκτες
Οι σύντομες ενημερώσεις 

γίνονται για να μοιραζόμαστε 

εμπειρίες και να βελτιωνόμαστε

Η συνεισφορά σας 

είναι σημαντική

  Να συμβουλεύεστε τον Υπεύθυνο 

Ασφάλειας
  Να γνωρίζετε τη σωστή χρήση 

των ΜΑΠ
  Να ελέγχετε και να βοηθάτε τους 

άλλους εθελοντές
  Να ακολουθείτε τις εργασίες 

σας και εάν έχετε αμφιβολίες να 

ρωτάτε τον υπεύθυνο
  Εάν είστε κουρασμένοι 

ξεκουραστείτε και αλλάξτε 
εργασία:

Πρόκειται για την ασφάλεια 
σας και για αυτή των άλλων

  Αναφέρετε οποιαδήποτε 
ατυχήματα ή παρ’ ολίγον 
ατυχήματα

 Δικαιώματα - Καθήκοντα
 Ρωτήστε για την ασφάλεια   ατυχήματος:

Ατυχήματα και ασθένειες που σχετίζονται με τις δραστηριότητές σαςΑσφάλιση αστικής ευθύνης Ενημερωθείτε για τη νομοθεσία:Ευθύνη
Είδος αποζημίωσης Ποτέ μην υποτιμάτε την επιτόπια εκπαίδευση και τις σύντομες ενημερώσεις:

Παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίεςΜπορείτε να βελτιώσετε την ομαδική εργασία με την εμπειρία σαςΗ αντίδραση σε περίπτωση πετρελαιοκηλίδας είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη Η προσπάθειά σας αξίζει αναγνώρισης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ/ ΠΑΡ’ ΟΛΙΓΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΜΠλΕΚΟΜΕΝΑ ΑτΟΜΑ: 1- Ονοματεπώνυμο:................... Επάγγελμα: ..............................

2- Ονοματεπώνυμο:.................... Επάγγελμα: ..............................

3- Ονοματεπώνυμο:....................... Επάγγελμα:..............................

ΓΝΩΣτΟΠΟΙΗΣΗ Αστυνομία ☐ Αρχή εργασίας ☐ Ασφαλιστής ☐ Άλλο ☐ Προσδιορίστε.............

ΣΥΝτΑΚτΗΣ Ονοματεπώνυμο:......................................

Θέση:..........................................................
Ημερομηνία...............................................
Υπογραφή:..................................................

Άλλες ενέργειες για την πρόληψη
περαιτέρω περιστατικών:

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

ΑτΥχΗΜΑ/ ΠΑΡ’ 
ΟλΙΓΟΝ ΑτΥχΗΜΑ:

Περιγραφή:.....................................................................................................

Προκύπτοντες τραυματισμοί:......................................................................

ληφθείσα θεραπευτική αγωγή.....................................................................

Προκληθείσα βλάβη...................................................................

Αναφορά ατυχήματος/ παρ’ ολίγον ατυχήματος

Ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ):..................

χρόνος: .......................................................

τοποθεσία: .................................................

  Ο υπεύθυνος επικοινωνίας είναι υπεύθυνος για την παροχή των ζητούμενων 
πληροφοριώναπό τα ΜΜΕ. Μόνο ειδικά εξουσιοδοτημένα άτομα πρέπει να επικοινωνούν 
με τα ΜΜΕ.

  Οι εθελοντές που λαμβάνουν απευθείας αιτήματα από τα ΜΜΕ πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 
το αίτημα θα φτάνει στον κατάλληλο συντονιστή απόκρισης.

  Οι εθελοντές που επιθυμούν να βγάλουν/ δημοσιεύσουν φωτογραφίες ή βίντεο πρέπει να 
ζητήσουν έγκριση από τον επόπτη υπεύθυνο του τομέα.

Προϋποθέσεις και υποχρεώσεις εργασίας
Οι εθελοντές πρέπει να υπακούν σε όλους τους κανονισμούς ασφάλειας και να τηρούν τις οδηγίες 
των προϊσταμένων και του υπεύθυνου ασφάλειας του χώρου εργασίας κατά τη διάρκεια της 
εκπαίδευσης, ενημέρωσης και κατά την παραμονή στην περιοχή απόκρισης πετρελαιοκηλίδας. 
Συγκεκριμένα πρέπει:

  Να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής εθελοντή με ακρίβεια, ιδιαίτερα σε ότι αφορά 
τις ροσωπικές πληροφορίες σχετικά με: λεπτομέρειες επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης, 
τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες και ειδικά ζητήματα υγείας

  Να εξασφαλίζουν ότι ο προϊστάμενος ή ο υπεύθυνος ασφάλειας γνωρίζουν ή έχουν 
ενημερωθεί για, οποιεσδήποτε ενδείξεις ασθένειας και τραυματισμούς

  Να μπορούν να ολοκληρώσουν έναν ελάχιστο αριθμό βαρδιών εντός μιας περιόδου επτά 
ημερών.

  Να μην καπνίζουν σε κανένα σημείο στην περιοχή απόκρισης πετρελαιοκηλίδας

  Να φοράνε ΜΑΠ και κατάλληλο ρουχισμό σε αντιστοιχία με το κλίμα και τους 
προσδιορισμένους κινδύνους και να φέρνουν αλλαξιές ρούχων. Θα παρέχεται 
προστατευτικός εξοπλισμός

  Να μη φέρνουν αντικείμενα, τα οποία ενδέχεται να αποτελούν σημαντικό κίνδυνο 
σπινθηρισμού, όπως κινητά τηλέφωνα, αναπτήρες, σπίρτα, τσιγάρα, φακούς 

  Να φέρνουν επαρκή τροφή και νερό για τις πρώτες ώρες από την άφιξη. Εν συνεχεία θα 
παρέχεται φαγητό και ποτά. 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)

Φωτογραφίες και βίντεο

Ασφάλεια των προσωπικών αντικειμένων

  Είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια των προσωπικών σας αντικειμένων

  Συστήνουμε να μην φέρνετε πολύτιμα αντικείμενα στην περιοχή της πετρελαιοκηλίδας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
το παρόν είναι μια πρόταση ενημερωτικού υλικού το οποίο έχει ληφθεί από τον οδηγό για τη «Διαχείριση εθελοντών κατά την απόκριση σε παράκτια ρύπανση», που έχει παραχθεί από το Cedre στα πλαίσια του προγράμματος ARCOPOL το 2012 (εμπνευσμένο από το Northern Ireland Department of Environment Shoreline Response System). το παρόν ενημερωτικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την υπογραφή ενός συμφωνητικού από τους εθελοντές για να εξασφαλιστεί ο σεβασμός και η καλή γνώση των ελάχιστων απαιτήσεων.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τους παρακάτω κινδύνους που ενδέχεται να συναντήσετε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και της πραγματικής απόκρισης σε περίπτωση πετρελαιοκηλίδας.
  Έκθεση στον ήλιο, τον αέρα και τη βροχή
  Υποθερμία και υπερθερμία
  Εξάντληση

  τραυματισμός από πουλιά ή θαλάσσιες χελώνες κατά τον χειρισμό τους
  τραυματισμός κατά το περπάτημα σε επιφάνειες ρυπασμένες με πετρέλαιο ή σε ανώμαλες επιφάνειες, όπως βράχοι σε παραλίες
  Πνιγμός κατά την μετακίνηση μέσα στο νερό για την εκτέλεση καθαρισμού ή σύλληψης πουλιών
  Πιθανή έκθεση σε επιβλαβείς χημικές ουσίες, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν το δέρμα με την επαφή
  τέτανος (βεβαιωθείτε ότι ο εμβολιασμός/η ενισχυτική δόση που κάνατε ήταν λιγότερο από 10 χρόνια πριν)

  Έκθεση σε βακτήρια, μύκητες, ιούς, παράσιτα και τρίχωμα ζώων
  Έκθεση σε ενδεχόμενα επιβλαβείς αναθυμιάσεις όπως αυτές που προέρχονται από υδρογονάνθρακες

  Οικιακοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την προετοιμασία φαγητού, ολισθηρά δάπεδα, απορρυπαντικά

  Πιθανός τραυματισμός κατά τη χρήση ή την παραμονή κοντά σε οχήματα/ βαριά μηχανήματα

Η ανθρώπινη ασφάλεια είναι το πρωταρχικό θέμα και το προσωπικό εποπτείας θα προσπαθήσει να εξαλείψει ή ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους από το χώρο εργασίας. Για το λόγο αυτό εθελοντές οι οποίοι δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση και υγιείς δεν θα επιλεγούν.
Όλοι οι εθελοντές πρέπει να είναι άνω των 16 ετών και με καλή φυσική κατάσταση, χωρίς σημαντικά ιατρικά ζητήματα. Εάν είστε έγκυος, λαμβάνετε συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή, έχετε αλλεργίες ή έχετε κάποια δυσλειτουργία νεφρών, συκωτιού ή πνευμόνων, συστήνεται να συμβουλευτείτε έναν γιατρό προτού γίνετε εθελοντής. 
Για αποτελεσματικές και συνεχείς εργασίες απόκρισης, όλοι οι εθελοντές πρέπει δηλώσουν συμμετοχή για ένα ελάχιστο διάστημα «.............» ημερών (η διάρκεια καθορίζεται από τις αρμόδιες
αρχές). 

Ηλικία, ιατρικά ζητήματα, απαιτήσεις

Κίνδυνοι

το παρόν είναι ένα προτεινόμενο έντυπο το οποίο έχει ληφθεί από τον οδηγό για τη «Διαχείριση 

εθελοντών κατά την απόκριση σε παράκτια ρύπανση», που παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου 

ARCOPOL το 2012.


