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Gönüllülerden beklenen rol ve görevler
• İnsan gücünü en iyi şekilde değerlendirmek, belirli
alanlardaki görevleri gerçekleştirmek için gereken
kilit unsurdur.
– Görevlerin çoğu özel bir beceri gerektirmez.
– Eğer gerektiriyorsa, özel beceri ve yeterlilikleri
tanımlayınız.
– Gönüllülerin rol ve görevleri, ilgili ülkenin hukuk sistemine
göre değişkenlik gösterebilir.

Gönüllülerden beklenen rol ve görevler
• Gönüllülerin yer alabileceği alanlar:
–
–
–
–
–
–

Temizleme Çalışmaları
Çalışma sahalarına giriş noktalarını kontrol etmek
Sekreterlik Görevleri
Faaliyetler için gerekli olan araç ve gereçlerin toplanması
Gönüllülerin kamp bölgelerinin yönetimi ve düzenlenmesi
Petrolle Kirlenmiş Yaban Hayatına Müdahale için
belirlenmiş görevler (Daha fazla ayrıntı için POSOW
Yaban Hayatına Müdahale Rehberine başvurunuz)

Koordinasyon Yapısı
• Gönüllülerin yer alabileceği alanlar:
– Petrolle Kirlenmiş Kıyı Şeridinin Değerlendirmesi
(POSOW Petrolle Kirlenmiş Kıyı Şeridinin
Değerlendirmesi Rehberine başvurunuz)
– Çevresel etkiler ve restorasyon ölçümüyle ilgili
çalışmaları destekleyecek bilgi, görüntü ve
verilerin toplanması
– Kullanılabilecek diğer özel beceriler (doktorlar,
aşçılar, lojistik uzmanları, vs..)

Kıyıların Temizlenmesi
• Kıyı Şeridinin temizlenmesine ilişkin yöntem ve
teknikleri belirleyen birkaç faktör
– En uygun ve gerekli teknik ve ilgili yöntemler,
herhangi bir işlem öncesinde sağlanacaktır
– Ekip başına bir özel müdahale yöntemi gerektiren
bir kıyı şeridi birimi atanması
– Gönüllülerin sayısı ve ekibin yapısı, ihtiyaçlara ve
eleman uygunluğuna bağlıdır.

Kıyıların Temizlenmesi
• Ekibi oluşturacak kişiler:
– Sahil Sorumlusu:
• Müdahale yetkilileri ile birlikte müdahalenin
koordinasyonundan, çalışma ekibinin ve Kişisel
Koruyucu Donanımların (KKD) uygun kullanımının
kontrolü de dahil olmak üzere ilgili lojistiğin
organizasyonundan sorumludur.

– Lojistik Asistanı:
• Ekip üyelerinin çalışmaları yürütmesine yardımcı olurlar
(içecek ve yiyecek tedariği, bulaşıkların yıkanmasına
yardımcı olmak, vs.)

Kıyıların Temizlenmesi
• Ekibi oluşturacak kişiler:
– Birkaç Operatör:
• Sahil sorumlusunun talimatlarını uygular, petrolle
kaplanmış ürünlerin temizlenmesi ve uzaklaştırılması,
kirletici madde ve operasyonel atık maddelerin geçici
depolama alanına nakli gibi konuları idare eder

– Ekipman Amiri:
• Müdahale ekipmanlarının durumlarını ve verimliliklerini
değerlendirir, çalışmalardan sonra doğru arıtmasını
emniyete almak ve ekip üyelerine tüm gerekli araçları
sağlamak.

Kıyıların Temizlenmesi
Güvenlik Görevlisi (yetkililerden bir profesyonel)
– Başlangıç müdahalesi esnasında tehlike analiz
sürecini belgelendirmek için çalışma sahası
değerlendirmesi
– tehlike tanımlama, KKD’yi belirleme ve arıtma
bölgelerini tespit etmek
– Çalışma sahalarındaki güvenlik ve sağlık
hizmetleri için bir plan geliştirir ve bu planı
yerine getirir. Düzenli bir yetki çizgisi
aracılığıyla tehlikeli eylem ve durumları
düzeltmelidir.

Yaban Hayatına Müdahale
• Gönüllüler, kuruluşları ve mesleki uzmanları bazı konularda
destekleyebilir;
– Kirliliğin, bu kirliliğe maruz kalmış türler üzerindeki etkisinin
değerlendirilmesi için örnek, veri ve bilgilerin toplanması
– Yaban hayatı rehabilitasyon merkezleri kurmak ve yürütmek
– Petrolden etkilenen hayvanları aramak, toplamak ve bir
rehabilitasyon tesisine nakletmek;
– Ölü hayvanların kurtarılması ve kirlilik etki değerlendirmesi
çalışmaları

Gönüllülerin varışı
• Gönüllüler, kuruluşları ve mesleki uzmanları bazı
konularda destekleyebilir;
– Hidrokarbon ile temastan kaçınmak için hayvanların
önceden yakalanması
– Yönetim ve kayıt tutma, sürücülük, rehabilitasyon
tesislerinin koordinesi dahil olmak üzere diğer
destekler

Arıtma
• Arıtma bölgesi giriş-çıkış yapan personel için
zorunlu bir etap olmalıdır.
– Bir su kaynağına yakın olmalıdır
– Kirlenmiş bölgeden ayrılırken her operatör
temizlenmelidir

Arıtma
• Arıtma prosedürleri sırasında yerine getirilecek
rol ve görevler ( POSOW “Petrolle Kirlenmiş Kıyı
Şeridinin Temizlenmesi” Rehberine başvurunuz)
– Koordinatör:
• Sahil sorumlusu ile iletişim halindedir
• Lojistik ihtiyaçları karşılar ve ekip problemlerini belirler
• çalışmaların sonunda bir rapor hazırlar

Arıtma
• Roller ve görevler arıtma prosedürleri sırasında
yerine getirilecektir
– Yıkama tankından sorumlu kişi
• Diğer gönüllülerin (hala eldivenler de dahil gerekli tüm
KKD’yi giymekte olan) kendilerini arındırmalarına yardımcı
olur
• Tankın içindeki toksik olmayan doymuş yıkama maddesini
değiştirir
• Doymuş maddeyi atık konteynerinden çıkarır ve tehlikeli
atık geçici depolama sahasına nakleder.

Arıtma
• Roller ve görevler arıtma prosedürleri sırasında
yerine getirilecektir
– Sabun tankından sorumlu kişi:
• Petrol çökeltili malzemenin çıkarılmasından sonra,
doymuş sabunu yenisiyle değiştirmek ve bunu tehlikeli atık
geçici depolama alanına sevk etmekle sorumludur.

– Durulama tankından sorumlu kişi:
• Operatörlerin (gönüllüler ve/veya profesyoneller)
ekipmanlarının su ile durulanması. Kullanılan su, ortaya
çıkan sıvı atığın azaltılması için mümkün mertebede
azaltılmalıdır.

Arıtma
• Roller ve görevler arıtma prosedürleri sırasında
yerine getirilecektir
– Kurulama amiri:
• Kurulama aşaması sırasında operatörleri (gönüllüler
ve/veya profesyoneller) destekler ve atık konteynerlerinin
kontrolü ile ilgilenir (kirlenmiş KKD ve tekrar kullanılamaz
malzemeler),
• Koordinatöre kullanılan emici malzemenin miktarı
hakkında bilgi verir

Çalışma Sahası Kurulumu
• Çalışma sahası kurulumu genelde şunları içerir
– Toprağın kirlenmesini önlemek için izolasyon
tabakalarıyla kaplanmış geçici atık depolama sahası.
– Gönüllülerin rahatlıkla şahsi eşyalarını ve KKD’leri
bırakabilecekleri, kadın ve erkekler için ayrılmış
giyinme çadırları.
– Dinlenme alanı
• kantin ve kimyevi banyolar bulunan başka bir bölge. Bu
bölgede sağlık personeli ve/veya ambulans da
bulunmalıdır

Çalışma Sahası Kurulumu
• Çalışma sahası kurulumu genelde şunları içerir
– Araç-gereçleri emanet etmek için bir alan
• Gönüllüler araç-gereç idaresine kullanılmış malzemeleri
yenisiyle değiştirilebilmesi ya da yeniden tedarik
edilebilmesi için malzemeleri sayarak destek verebilirler

• İdare merkezi ve sekreterlik oluşturulması
– Bilgisayar iş istasyonları, laptoplar ve bir iletişim alanı
(telsiz, telefon,vs..) için güç kaynağı

İdari işlemler için destek
– İşe alınmış personelin veritabanının güncel tutulmasına
yardımcı olur
– Operasyonel faaliyetler için tedarik talebi desteği
• (malzemeler, temizlik ekipmanları, KKD, talep edilen özel
kaynaklar, vs.)

– Araç-gereçlerin geçici depolanmasının yönetimine destek
• Talep edilen tüm malzemelerin mevcut olduğunun sağlanması

– Muhasebe ve geri ödeme işlemlerine destek
– Sekreterlik görevlerine destek

İzleme ve belgelendirme
• Kıyı şeridi değerlendirmesine ve bilimsel çevre
zarar değerlendirmelerine yönelik verilerin
toplanması
– Kirlenmiş sahaların araştırılması ve petrol derecesinin,
özelliklerinin ve dağılımının değerlendirilmesi
– Petrolün yaban hayatına olan etkisinin
değerlendirilmesi sürecinde yardımcı olunması
– Bilimsel raporlar için özel bilgilerin toplanması
– Fotoğraf çekmek

