Αλαδήηεζε θαη ζπιινγή
• Οργάνωςθ τθσ επιχείρθςθσ
• Περιςυλλογι ηωντανϊν μολυςμζνων ηϊων
με πετρζλαιο
• υλλογι νεκρϊν μολυςμζνων ηϊων με
πετρζλαιο

Από τθν προετοιμαςία ςτον περιοριςμό ςτθν
ακτι
Το έργο POSOW ζσγτρεκαηοδοηείηαη από ηελ ΕΕ σπό ηο Χρεκαηοδοηηθό κέζο ποιηηηθής προζηαζίας ποσ
αλαπηύτζεθε ζε ζσλεργαζία κε ηο Ιλζηηηούηο ISPRA, το Εςπωπαϊκό κέντπο πεπιφεπειακήρ ανάπτςξηρ (Cedre), ηολ
Οργαληζκό Sea Alarm, ηε Δηάζθευε ηφλ Παράθηηφλ Περηθερεηώλ ηες Εσρώπες (CPMR) θαη ζσληολίδεηαη από ηο
Περηθερεηαθό θέληρο αληηκεηώπηζες επεηγόληφλ περηζηαηηθώλ ζαιάζζηας ρύπαλζες ηες Μεζογείοσ (REMPEC), έλα
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Οξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο
• Πξνγξακκαηηζκόο θαη
πξνεηνηκαζία
• Υγεία θαη αζθάιεηα
– Δξγαζία ζε εμσηεξηθό
ρώξν
– Δξγαζία ζηελ
αθηνγξακκή

• Πεξηβαιινληηθή αζθάιεηα
• Άθημε ζηελ αθηή
• Δπηζηξνθή από ηελ αθηή

Πξνγξακκαηηζκόο θαη πξνεηνηκαζία
• Τν Κέληξν Διέγρνπ είλαη βαζηθό
• Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πεηξειαηνθειίδα
& ην πεηξέιαην
• Δπηζθόπεζε - Πόξνη - Οηθνλνκηθά

– Πνπ είλαη πην πηζαλό λα βξεζνύλ ηα δώα;
• Πξνζδηνξηζκόο ησλ θαιύηεξσλ αθηώλ
• Πξνζδηνξηζκόο Κεληξηθώλ ζεκείσλ ζπιινγήο
αθηνγξακκήο

– Βειηηζηνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηώλ
• Μπνξεί λα δηαηίζεληαη & απαηηνύληαη
πεξηζζόηεξεο από κηα νκάδεο

– Βειηηζηνπνίεζε πόξσλ
• Μεηαθνξά ησλ αλζξώπσλ
• Μεηαθνξά ησλ δώσλ
• Παξνρή εμνπιηζκνύ

– Σπληνληζκόο & πξνζηαζία ησλ νκάδσλ
• Δπίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ

Πξνγξακκαηηζκόο θαη πξνεηνηκαζία
• Πόηε είλαη ε θαιύηεξε ρξνληθή
πεξίνδνο γηα εξγαζία ζηελ πεξηνρή;
–
–
–
–

Νσξίο ην πξσί;
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο:
Τε λύρηα;
Σην αλώηαην ύςνο πιεκκπξίδαο;

• Δμαξηάηαη από ην είδνο
– Πνπ αλακέλνληαη ηα δώα;

• Δμαξηάηαη από ηηο πεξηζηάζεηο
– Εσληαλά ή λεθξά δώα
– Καηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ
– Γηαζεζηκόηεηα πόξσλ

Πξνγξακκαηηζκόο θαη πξνεηνηκαζία
• Θπκεζείηε λα έρεηε καδί:
– ΜΑΠ
– Δμνπιηζκόο ηνπ πεδίνπ
δξαζηεξηνηήησλ
– Φάξηεο
– Μέζα επηθνηλσλίαο
– Αηνκηθέο πξνκήζεηεο (πνιιέο ώξεο
εξγαζίαο)
•
•
•
•
•

Τξόθηκα & Σλαθ
Εεζηά ή θξύα πνηά, λεξό
Αηνκηθά θάξκαθα
Δπηπιένλ ξνπρηζκό, αδηάβξνρν
Γπαιηά ειίνπ

– Γηεύζπλζε θαη αξ. ηει. ηνπ Κεληξηθνύ
ζεκείνπ ζπιινγήο αθηνγξακκήο θαη ηνπ
Κέληξνπ ειέγρνπ

Πξνγξακκαηηζκόο θαη πξνεηνηκαζία
Πάξηε καδί αξθεηά
ραξηνθηβώηηα/ καμηιαξνζήθεο/
βακβαθεξνύο ζάθνπο
– Όινη νη ηύπνη είλαη θαινί
εθόζνλ κπνξνύλ λα
θιείζνπλ
– Να δηαζέηνπλ νπέο γηα
εμαεξηζκό

• Πάξηε εθεκεξίδεο θαη
πεηζέηεο γηα ηελ απνξξόθεζε
ηνπ λεξνύ θαη πεηξειαίνπ

Πξνγξακκαηηζκόο θαη πξνεηνηκαζία
• Δλαιιαθηηθέο;
– Τα αλνίγκαηα ζηα
πιάγηα δίλνπλ ζηα
πνπιηά ηξόπν
δηαθπγήο κε
ζπλέπεηα πεξαηηέξσ
ηξαπκαηηζκό
• Καιύπηεηε ηα αλνηρηά
θινπβηά κε πεηζέηεο γηα
ηελ παξνρή ζπλζεθώλ
πεξηνξηζκέλνπ
θσηηζκνύ, ώζηε λα

Υγεία & Αζθάιεηα - Αζθάιεηα ζηε
δηαδξνκή

• Οδεγείηε πξνζεθηηθά θαη ππεύζπλα
– Σέβεζηε ηνπο θαλόλεο θπθινθνξίαο

• Φξεζηκνπνηείηε δώλεο αζθαιείαο
– Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνπο επηβάηεο

• Μελ νδεγείηε εάλ είζηε θνπξαζκέλνη
– Ξεθνπξάδεζηε πξνηνύ νδεγήζεηε
– Κάλεηε ηαθηηθέο ζηάζεηο ζηηο κεγάιεο
δηαδξνκέο

• Απνθεύγεηε λα ζαο απνζπάηαη ε
πξνζνρή θαηά ηελ νδήγεζε
– Με ρξεζηκνπνηείηε θηλεηό ηειέθσλν
– Μελ δηαβάδεηε ράξηεο

Υγεία & Αζθάιεηα - εξγαζία ζε
εμσηεξηθό ρώξν
Ο ήιηνο,
• ε άκκνο, ηα βόηζαια θαη ε ζάιαζζα
αληαλαθινύλ ηηο επηβιαβείο αθηίλεο ηνπ
ήιηνπ
• Τα γπαιηά ειίνπ, πξνζηαηεπηηθέο
θξέκεο γηα ηνλ ήιην θαη έλα θαπέιν
είλαη βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ
πξνζηαζία ζαο από απηόλ
– Μελ μερλάηε ηελ ππεξζεξκία (θαη/ ή
ειίαζε)
– Κάλεηε ηαθηηθά δηαιείκκαηα ζηε ζθηά
– Φξνληίδεηε ηα κέιε ηεο νκάδαο ζαο

• Πίλεηε θάηη ηαθηηθά

Υγεία & Αζθάιεηα - εξγαζία ζε
εμσηεξηθό ρώξν
Άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο
• Πξνζηαηεπηείηε κε επαξθείο ζηξώζεηο
ξνπρηζκνύ θάησ από ηα ΜΑΠ
• Λακβάλεηε ππόςε ελδερόκελνπο
παξάγνληεο πξσηλνύ θξύνπ
– Μηα ζεξκνθξαζία αέξα 0oC θαη κηα
ηαρύηεηα αλέκνπ 10 kph επηθέξεη έλαλ
παξάγνληα αλέκνπ - ςύρνπο -3oC

• Όηαλ πεξπαηάηε γηα ώξεο ζε θξύν
άλεκν, κπνξεί λα πάζεηε ππνζεξκία.

Υγεία & Αζθάιεηα - Σηελ αθηνγξακκή
• Ζ αθηνγξακκή κπνξεί λα
είλαη επηθίλδπλν πεξηβάιινλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ:
– Βάιησλ, θαιακηώλ,
παιηξξνηαθώλ επίπεδσλ
επηθαλεηώλ, απνκνλσκέλσλ
αθηώλ ή ζαιάζζησλ θόιπσλ,
απόθξεκλσλ πιαγηώλ θαη
νιηζζεξώλ βξάρσλ

• Ζ πγεία θαη αζθάιεηα ζαο
έρνπλ πξνηεξαηόηεηα!
– Γελ κπνξείηε λα βνεζήζεηε εάλ
ζπάζεηε θάπνην πόδη

• Μελ πξνζπαζείηε λα πηάλεηε
πηελά κόλνη ζαο!

Υγεία & Αζθάιεηα - Σύλνςε ησλ
πηζαλώλ θηλδύλσλ
• Τξαπκαηηζκνί δώσλ
(ηζηκπήκαηα, θνπέο &
γδαξζίκαηα)
• Εσνλόζνη (Νόζνο ησλ δώσλ)
• Φπζηθόο ηξαπκαηηζκόο
(αλύςσζε, νιίζζεζε,
ζηξαβνπαηήκαηα & πηώζεηο)
• Υπν- & Υπεξζεξκία
• Αλαζπκηάζεηο (από θαζαξό
πεηξέιαην)

Υγεία & Αζθάιεηα - Μείσζε ησλ
θηλδύλσλ
• Πξνζδηνξηζκόο θηλδύλσλ θαηά ηελ άθημε
θαη ιήςε κέηξσλ
• Αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο ησλ αξρώλ
• Πνηέ κελ βγαίλεηε κόλνη
– Φξνληίδεηε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο

• Φνξάηε ηα ΜΑΠ ζαο
– Γάληηα, πξνζηαηεπηηθά γπαιηά, νιόζσκεο
θόξκεο

• Τα θαιά ππνδήκαηα είλαη ζεκαληηθά
– Λαζηηρέληεο κπόηεο ή θαιέο κπόηεο
πεδνπνξίαο

• Δμαζθαιίδεηε θαιέο ηερληθέο αλύςσζεο
– Σεθώλεηε κε ηε βνήζεηα ησλ γνλάησλ

• Μελ ηξώηε/ πίλεηε ζε πεξηβάιινλ κε
πεηξέιαην

Πεξηβαιινληηθή αζθάιεηα
• Απνθεύγεηε εμάπισζε ηνπ
πεηξειαίνπ
– ΜΖΝ θνξάηε κπόηεο κε πεηξέιαην ζε
θαζαξέο αθηέο, δξόκνπο θιπ.
– ΜΖΝ θνξάηε ΜΑΠ κε πεηξέιαην ζε κε
πξνζηαηεπκέλν όρεκα

• Διαρηζηνπνηείηε ηα πεηξειατθά
απόβιεηα
– Μελ αλακηγλύεηε ηα πεηξειατθά
απόβιεηα κε άιια απνξξίκκαηα
• Φπιάηε μερσξηζηά
• Απνκαθξύλεηε ζε θέληξα απνιύκαλζεο

Άθημε ζηελ αθηή
• Διέγμηε γηα νπνηεζδήπνηε άιιεο
δξαζηεξηόηεηεο θαζαξηζκνύ
– Μελ παξεκβαίλεηε ζε άιιεο εξγαζίεο

• Οξηζκέλεο αθηέο κπνξεί λα έρνπλ
θιείζεη από ηηο αξρέο
– Αζηπλνκία, ηνπηθέο αξρέο, ζηξαηόο,
αζθάιεηα

• Αλαθέξεηε ην όλνκα ζαο ζηηο αξρέο
ζηα ζεκεία ειέγρνπ θαη ζε θάζε άιιν
έιεγρν αζθάιεηαο
• Δλεκεξώλεηε ην Κέληξν Διέγρνπ εάλ
ππάξρνπλ πξνβιήκαηα

Άθημε ζηελ αθηή
• Δλεκεξώζηε γηα ηελ άθημε ζαο ή
δεκηνπξγήζηε έλα Κεληξηθό ζεκείν
ζπιινγήο αθηνγξακκήο (BCP)
• Τν BCP κπνξεί λα είλαη έλα όρεκα

• Σρέδην ηαθηηθήο
– Δθηίκεζε πηζαλώλ θηλδύλσλ
αζθάιεηαο
– Πξνζδηνξηζκόο ηεο πεξηνρήο ησλ
δώσλ
– Δξγαζία ζε δεπγάξηα
– Γηαρσξηζκόο εξγαζηώλ, ηνκέσλ
– Οξγάλσζε παξαδόζεσλ ζην BCP
• Φξήζε 4x4;

– Δμαζθάιηζε επηθνηλσλίαο θαη
δηαδηθαζία επείγνπζαο αλάγθεο

Άθημε ζηελ αθηή
• Ο αξρεγόο ηεο νκάδαο
επηηεξεί
– Γξαζηεξηόηεηεο
– Παξαδόζεηο ζην BCP
– Δμαζθάιηζε αζθάιεηαο,
αζθαιώλ επηζηξνθώλ
– Έμνδνο
– Δπηθνηλσλία κε ην Κέληξν
Διέγρνπ
• Δάλ πξέπεη λα αιιάμνπλ ηα ζρέδηα
• Έθηαθηα πεξηζηαηηθά
• Γηα ηελ αλαθνξά απνηειεζκάησλ
κηαο απνζηνιήο
• # δώσλ πνπ κεηαθέξνληαη

Μόιηο νινθιεξσζνύλ νη εξγαζίεο ζηνλ
ηνκέα αθηνγξακκήο
• Τα δώα ηνπνζεηνύληαη ζηα
εηδηθά θνπηηά & παξαδίδνληαη
ζην BCP
• Απνιύκαλζε
– Αθαηξέζηε ηα ΜΑΠ θαη
ηνπνζεηήζηε ηα ζην ζηαζκό
απνιύκαλζεο
– Δάλ δελ ππάξρεη δώλε
απνιύκαλζεο, ηνπνζεηήζηε ηα
ζε κηα πιαζηηθή ζαθνύια γηα
ηελ θαηάιιειε απόξξηςε

• Παξνπζηαζηείηε ζην Κέληξν
Διέγρνπ
• Δπηζηξέςηε νδεγώληαο

Αποποίηση ευθύνης
Σο ςφνολο του παραγόμενου υλικοφ υπό τθν POSOW διατίκεται δωρεάν. Κανζνα απόςπαςμα αυτισ τθσ παρουςίαςθσ
PowerPoint δεν επιτρζπεται να δανείηεται, πωλείται, ενοικιάηεται ι διατίκεται για εμπορικοφσ ςκοποφσ με εμπορικά ι
διαφορετικά μζςα. Οι πλθροφορίεσ που διατίκενται ςτθν παροφςα παρουςίαςθ ζχουν ωσ μοναδικό ςτόχο τθσ
διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ ςτον τομζα τθσ ετοιμότθτασ και τθσ ανταπόκριςθσ ςε περίπτωςθ ρφπανςθσ
από καράβια ςτθ Μεςόγειο κάλαςςα. Οι παρουςιάςεισ τθσ POSOW διατίκενται μόνο για πλθροφοριακοφσ ςκοποφσ.
Οιαδιποτε τροποποίθςθ, ανακεϊρθςθ και ενθμζρωςθ του υλικοφ που παράγεται ςε αυτό το ζργο πρζπει να
εξουςιοδοτείται από το REMPEC (Περιφερειακό Κζντρο Καταπολζμθςθσ Εκτάκτων Περιςτατικϊν Θαλάςςιασ Ρφπανςθσ
ςτθ Μεςόγειο) με τθ ςυναίνεςθ των ςυνεργατϊν του και κα παραπζμπει ςτθν γνιςια τεκμθρίωςθ που δθμιουργικθκε
για αυτό το ζργο. Σο κζντρο REMPEC και οι ςυνεργάτεσ του δεν ιςχυρίηονται ότι το παρόν υλικό είναι άψογο και δεν
εγγυϊνται οφτε αναλαμβάνουν τθ νομικι ευκφνθ ςχετικά με τθν ακρίβεια, τθν πλθρότθτα ι τθ χρθςιμότθτα των
περιεχόμενων πλθροφοριϊν ςτθν παρουςίαςθ. Σο κζντρο REMPEC και οι ςυνεργάτεσ του δεν αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ
ι εγγφθςθ για οιεςδιποτε άμεςεσ, ζμμεςεσ ι επακόλουκεσ ηθμιζσ από τθ χριςθ του διακζςιμου υλικοφ ςτισ
παρουςιάςεισ PowerPoint του ζργου POSOW.
Νομικζσ πλθροφορίεσ
REMPEC: Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea
(Περιφερειακό κζντρο αντιμετϊπιςθσ επειγόντων περιςτατικϊν καλάςςιασ ρφπανςθσ τθσ Μεςογείου)
REMPEC
Maritime House, Lascaris Wharf
Valletta, VLT 1921, Μάλτα
Σθλ.: +356 21 337 296/7/8
Φαξ: +356 21 339 951
Email : rempec@rempec.org
υντάκτθσ: F. HEBERT
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