
 

 

 

 



2 Ellenőrző listák        

Az alábbi ellenőrző listák útmutatást nyújtanak a csapatokszámára az USAR (városi kutató-mentő 
csapat)-telepítés öt elemének hatékony kezelésére vonatkozó módszertanról A kötetben részletezett 
példák nem kimerítők, és nem tartalmaznak előírásokat sem. Segítik a csapatokat a nagyszabású 
események előkészítésében és hatékony végrehajtásában. Ezenkívül olyan kollektív példákat is 
kínálnak, amelyek segítenek a csapatoknak abban, hogy jobban tudjanak együttműködni a több 
kormányszervet magában foglaló környezetben. 

A csapatoknak teljes mértékben értékelniük kell a sajátos összeállításukat és a saját egyéni igényeiket, 
amikor USAR-csapatként készülnek fel a vészhelyzetekre, illetve azokra reagálnak. 
 

1 Vezetés          

1.1             Mozgósítás 

Intézkedés/Tevékenység Leírás Hivatkozás 

Rendelkeznek-e a tevékenység 
megkezdésére vonatkozó jóváhagyással? 

 Gyűjtse össze a lehető legtöbb aktuális 
információt az érintett országról és a tényleges 
helyzetről, hogy segítse a döntéshozatali 
folyamatot. 

 Vegye fel a kapcsolatot a csapat 
irányító ügynökségeivel annak 
meghatározása érdekében, hogy az USAR 
csapatot bevetik-e a küldetésre. 

B3. és  
B4. Melléklet 

Folytasson internetes 
információkeresést  a nyílt forrású 
anyagokból, további információkért ellenőrizze 
a VOSOCC- t . Töltse fel a csapatadatait. 

 Ha mozgósítani vagy telepíteni 
szándékozik, tegyen bejegyzést a VOSOCC-
be, amelyben részletezi az USAR-
csapatutazási adatait, ideértve az érintett 
országba érkezésének különleges igényeit is. 

B1. és B4. 
B7. Melléklet 

Készen áll a csapata telepítésre / 
rendelkezésre állásra? 

 Hajtson végre kezdeti tervezési 
munkamenetet annak meghatározására, hogy 
a csapatkészen áll-e a kitelepülésre. 

 Gondoskodjon arról, hogy az indulás a 
segítségkérés után tíz (10) órán belül 
lehetséges legyen. 

 Belső kommunikáció a csapaton belül 
és az irányító hivatalokon keresztül. 

 Biztosítsa az utaslistákat és a 
felszerelési jegyzékeket, biztosítva ezzel, 
hogy a kitelepülési felszerelés-készlet 
kihelyezhető legyen az érintett országba. 

B1., B3., B4., 
B7. Melléklet 

Röviden ismertesse a jelenlegi helyzetet.a 
csapat tagjai számára  

 Készítsen írásbeli és szóbeli 
tájékoztatót a kitelepülő személyzet 
valamennyi tagja számára. 

B3. Melléklet 

Van kapcsolat az érintett országban?  Határozza meg a beérkező támogatás 
országos fókuszpontját. Lehet, hogy a 
nagykövetség, vagy az Országos Vészhelyzeti 
(Katasztrófavédelmi) Ügynökség. 

B3. Melléklet 



 A részletekért ellenőrizze 
a VOSOCC- t. 

Igazítsa el a csapatot a cselekvési tervről és a 
kulturális tudatosságról.  

 Készítsen írásbeli és szóbeli 
tájékoztatót a kitelepülő személyzet 
valamennyi tagja számára. 

B3. Melléklet 

Indulás előtt ellenőrizze, hogy vannak-e 
változások a feladatban. 

 Dolgozzon ki vészhelyzeti terveket arra 
az esetre, ha a helyzetről rendelkezésre álló 
információ alapján módosítani kell a bevetési 
egységkészleten, a személyzeten, a  
felszerelésen (pl. létszám, speciális 
alkatrészek, különleges veszélyek, szállítás 
stb.)  

B3., B4. Melléklet 

Ellenőrizze a küldetés médiaszervezését.  Tegyük fel, hogy a helyi ügynökségek 
kezelik az összes médiát, és a LEMA kifejezett 
engedélye nélkül nem adnak ki semmilyen 
információt . 

B3. Melléklet 

Gondoskodjon a teljes személyzet 
elszámoltathatósági rendszeréről. 

 Kérjen biztonsági tájékoztatót a LEMA-
tól és/vagy a helyi rendészeti szervektől. 

  

Frissítse a csapatok helyzetének nemzeti 
fókuszpontját. 

 Biztosítson állandó információ- és 
hírszerzési adat-áramlást a LEMA-ba és 
onnan. 

  

Szervezze és finanszírozza az érintett 
országba történő szállítást. 

 Készítsen egy független szállítási 
tervet a csapat számára. 

  

Dolgozzon ki cselekvési/intézkedési tervet a 
biztonsági és védelmi kérdésekre 
vonatkozóan, a katasztrófa helyszíneire, a 
logisztikára és szükség esetén a különleges 
csapatokra való költözés érdekében (pl. 
felderítő csapat, kapcsolattartó csapat, 
azonosítsa a vezetőséget és a munkaterületet 
stb.) 

 Az esemény cselekvési terve (IAP) egy 
részletes terv, amely felvázolja az egy vagy 
több cél eléréséhez szükséges 
intézkedéseket. 

 Az IMT az IAP-t az UCC-től kiosztott 
feladatok alapján határozza meg. 

  

Biztosítsa a cselekvési tervet érkezéskor.  Készítsen egy kezdeti IAP-t az ismert 
feltételek alapján. Lépjen kapcsolatba a helyi 
hatóságokkal, hogy MIHAMARABB megkapja 
a frissítéseket . 

  

Hozza létre az RDC-t és az UCC-t.  Ha a csapat az első az érintett 
országban, akkor RDC-t kell létrehozni a 
feltöltési ponton és UCC-t a stratégiai helyen a 
katasztrófa helyszínéhez viszonyítva. 

  

Készítsen elő minden dokumentumot az RDC 
és UCC számára. 

 Szakképzett és kiképzett személyzet 
biztosítása az RDC-n és az UCC-n belüli 
koordinációs funkció létrehozásához és 
fenntartásához, ha szükséges. 

B5., B6., B9., 
B10., 
B11. Melléklet 

Van megfelelő értékelési űrlapja?  Gondoskodjon arról, elegendő 
mennyiségben álljon rendelkezésre minden 
űrlap, nyomtatott és elektronikus formában. 

  

Felkészülés a határ- és vámellenőrzésre.  útlevélfénykép (4 db).   



 Személyazonosító okmányok. 

 Védőoltásokról szóló igazolás. 

 Mikrochip és oltási bizonyítvány a 
kereső kutyákhoz, beleértve a leolvasót. 

 Személyzeti listák és felszerelési 
jegyzék. 

  

  

Ellenőrizze az országon belüli szállításra 
vonatkozó rendelkezéseket. 

 Lépjen kapcsolatba az UCC-vel vagy a 
LEMA-val. 

  

Ellenőrizze a felszerelési készlet be/ 
kirakodásának elérhetőségét. 

 Lépjen kapcsolatba az UCC-vel vagy a 
LEMA-val. 

  

Készüljön fel az UCC-vel tartandó 
megbeszélésre. 

 Az IMT képviselőinek kell ellátniuk az 
UCC-t az igényeikkel és képességeikkel. 

 Az összes kérést papír alapon rögzítse. 

B11., 
B12. Melléklet 

Találkozzon az UCC-vel, hogy megvitassa 
a BoO telephelyét, a beszállítókat, más 
csapatokat, a helyi beszállítókat, az 
INSARAG-ot, a biztonságot és a jelentéstételt. 

 Az IMT képviselői kötelesek benyújtani 
igényeiket az UCC-nek. 

 Az összes kérést papír alapon rögzítse. 

B15., B17., 
B18. Melléklet 

Lépjen érintkezésbe az Ön hazájában lévő 
kapcsolattartó ponttal. 

 Hozzon létre kétirányú kommunikációs 
kapcsolatokat az otthoni ügynökségekkel és 
adjon rendszeres helyzetjelentéseket. 

  

Készítsen médianyilatkozatokat.  Készítsen átfogó médiatervet, amely 
részletezi a közösségi médiákban a csapat és 
a csapattagok által történő posztolásra 
vonatkozó követelményeket. 

 A terjesztés előtt győződjön meg arról, 
hogy az összes információt a LEMA 
képviselője ellenőrizte. 

B2. Melléklet 

Készítse el a műveleti tervet.     

 

 

1.2             Műveletek 

Intézkedés/Tevékenység Leírás Hivatkozás 

Gondoskodjon arról, hogy a csapat az 
érintett ország irányelveit kövesse, 
amelybe beletartozik az UAR-
ral együttműködő USAR csapatvezető 
is, és csak a LEMA előírásainak 
megfelelően. 

 A félreértés elkerülése érdekében 
elengedhetetlen, hogy a csapatok csak az UCC 
vagy a LEMA által jóváhagyott tevékenységeket 
végezzék. 

B3. Melléklet 



Győződjön meg arról, hogy az IMT az 
RDC útján lép az érintett terület 
országába, és eligazítást és 
tájékoztatást kap a jelenlegi 
helyzetről. 

 A csapatoknak az érintett országba 
érkezéskor regisztrálniuk kell az RDC-n. 

 Az RDC tájékoztatást nyújt a szállításról és 
a BOO helyekről, valamint egyéb helyzeti és 
kulturális megfontolásokról. . 

B5., B6., 
B8. Melléklet 

Gondoskodjon arról, hogy az IMT 
részt vegyen egy eligazításon az 
UCC-n, hogy tájékoztatást kapjon a 
jelenlegi helyzetről, és megkapja az 
első feladataikat . 

 Bármely művelet megkezdése előtt az IMT 
csapatnak találkozót kell kérnie az UCC 
munkatársaival az első feladatok átvétele 
érdekében . 

 Megjegyzés: UCC jóváhagyás vagy kérés 
nélkül csak BOO létrehozásával szabad 
megkezdeni a műveleteket. 

B9., B10., 
B11. Melléklet 

Gyűjtse össze és dokumentálja az 
UCC-től származó információkat. 

  B11. Melléklet 

Az IMT-nek tájékoztatást kell kapnia 
az UCC-től az alábbiakról: 

 A jelenlegi helyzet frissítései. 

 Szolgálati út (utasítási lánc). 

 Kapcsolattartási pontok. 

 Csapatfeladatok 

 Biztonsági szempontok. 

 Kommunikációs terv. 

 A kijelölt feladatok elvégzéséhez szükséges 
műveleti időszakok hossza. 

 Útmutatás a betegeknek az US AR-csapat 
által a helyi egészségügyi rendszerhez 
történő átadására , valamint az USAR-csapat sérült 
tagjának egészségügyi kezelésére és 
egészségügyi evakuálására vonatkozó tervekhez . 

 A katasztrófahelyek térképe. 

 A helyszín evakuálásával kapcsolatos 
balesetvédelmi és biztonsági kérdések. 

 A csapat számára elérhető logisztikai 
támogatás. 

 A jelentési ütemterv, beleértve a 
helyzetjelentéseket, a műveleti eligazításokat stb. 

 A rendelkezésre álló és alkalmazott 
kommunikációs módszerek. 

 Az USAR Csapat helyben elérhető 
logisztikai támogatása. 

 Hogyan továbbítják a jelentéseket és a 
kéréseket az UCC-hez és onnan. 

 A helyszín elhelyezkedése és információk. 

 Az esemény előtti információk az érintett 
területről. 

B11. Melléklet 



 Különleges berendezések rendelkezésre 
állása. 

 Általános népességi demográfia, nyelvek és 
az áldozatok várható száma. 

 Információ az infrastruktúra értékeléséről. 

 A feladat azonosított céljai. 

 Fordítók/tolmácsok. 

 GPS adat. 

Tájékoztassa az UCC-t a csapat 
képességeiről az USAR Csapat 
Tájékoztató Lap (Fact Sheet) 
segítségével. 

 Nyújtsa be a Tájékoztató Lapot elektronikus 
vagy papír formátumban. 

 Adjon meg további információkat, ha 
szükséges. 

B4. Melléklet 

Jelöljön ki egy beosztási helyet a 
kapcsolattartó pontnak a csapat és az 
UCC között. Ez elősegítheti a csapat 
és az UCC közötti kommunikációt. 

  

Az operatív időszakra dolgozza ki és 
hajtsa végre az incidensekkel 
kapcsolatos kezdeti cselekvési tervet. 

 A megfontolandó intézkedések a 
következők: 

  Dolgozzon ki egy kezdeti IAP-t a LEMA 
kezdeti céljainak elérése érdekében. 

 Gyűjtsön információt a probléma 
mértékének megállapításához. 

 Dolgozzon ki IAP-t a tartós műveletekhez. 

 Fontolja meg a megfelelő intézkedéseket, 
beleértve az értékelési, a kutatási és a mentési 
szintet ( ASR ) . 

 Készítsen belső csapat-eligazítási 
ütemtervet. 

 Adjon rendszeres tájékoztatást az UCC-nek 
az előre haladásról . 

 Igény szerint rendeljen meg további 
erőforrásokat . 

 Az eredmények azonosítása . 

 A műveletek értékelése és áttekintése. 

 Az IAP frissítése. 

B20. Melléklet 

Határozza meg a csapat logisztikai 
igényeit, és naponta továbbítsa 
azokat az UCC-nek. Az UCC a LEMA 
tisztviselőivel koordinálja a szükséges 
helyi támogatás biztosítását, ideértve: 

 Üzemanyag. 

 Fűrészáru. 

 Sűrített gázok. 

 Nehéz emelő és egyéb különleges 
felszerelések és / vagy támogató személyzet (azaz 
helyi vészhelyzeti válaszintézkedők, helyi civil 
önkéntesek, nem kormányzati szervezetek, katonai 
személyzet stb.) 

 A törmelék eltávolítási terve. 

  



Ellenőrizze a koordinációs igényeket 
más csapatokkal. 

 A rendszeres UCC megbeszélések során 
kell megtenni. 

  

Tájékoztassa az összes csapatot a 
műveletről, beleértve a 
balesetvédelmet is. 

 Az IMT-nek kell rendszeres eligazítást 
tartania a teljes létszámú csapat részére. 

B12., B17., B24., 
B25. Melléklet 

Jelentse és frissítse a VOSOCC-
ról  szóló információt 

 Általában a LEMA szerepe lesz a 
VOSOCC frissítése . A LEMA előzetes 
jóváhagyása nélkül ne tegyen közzé információkat 
a VOSOCC-ról . 

B25. Melléklet 

Építsen fel egy váltásos rendszert 
(műszakváltás). 

 A közepes és a nehéz csapatoknak 
biztosítaniuk kell a 24 órás műveleteket. 

 A könnyű csapatoknak együtt kell 
működniük az UCC-vel a kapacitásukkal arányos 
folyamatos működés biztosítása érdekében. 

  

Készítsen médiatervet és hajtsa 
végre. 

  

 Kérje meg az UCC-t, hogy adjon információt 
a LEMA követelményeiről a médiával történő 
kapcsolattartáshoz. 

 Igazítsa el a munkatársakat a médiával való 
kapcsolattartás eljárásairól. 

B 2. melléklet 

Van-e hatékony kommunikáció a 
csapat tagjaival? 

    

Vannak-e tervei az egészségügyi 
kiürítésre, a szállításra, a helyszín 
kiürítésére, a médiára, a 
kommunikációra és a veszélyes 
anyagokra vonatkozóan? 

  B17., 
B18. Melléklet 

  

Készítse elő a tárgyalási 
követelményeket (beleértve a belső 
megbeszéléseket) az U CC / LEMA-
val, és kérésre koordinálja a saját 
országbeli tájékoztatókat. 

  B12., 
B25. Melléklet 

Mérje fel az UCC által 
azonosított lehetséges BoO- helyeket. 

 Az UCC megbízhatja az USAR 
csapatokat az érkező nemzetközi USAR csapatok 
lehetséges BoO-helyeinek azonosításával . 

B14., B15., 
B16. Melléklet 

Vezessen részletes műveleti naplót, 
amely felsorolja az egyes 
munkaterületeken az események és 
tevékenységek időrendi sorrendjét a 
küldetés során; el kell készíteni egy 
helyspecifikus jelentést. 

 A napló elektronikusan vagy kézi bevitellel is 
vezethető, és tartalmaznia kell: 

 A mentések és a talált holttestek száma. 

 Egyéb elvégzett tevékenységek. 

 A lehetséges munkahelyek részletei. 

 Életvédelmi és biztonsági szempontok. 

 A munkaterületek vázlatrajzai  

 Műveleti hiányosságok a felszerelések, a 
készletek, a személyzet stb. tekintetében 

B25. Melléklet 



Az USAR csapatvezető köteles részt 
venni az UCC tervezett eligazításán 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
csapatot folyamatosan tájékoztassák 
az aktuális kérdésekről és a legújabb 
fejleményekről. 

  B11. Melléklet 

Rendelkezik a szükséges 
kockázatértékelési űrlapokkal? 

  B21., B22., 
B23. Melléklet 

Végezzen kockázatértékelést 
szakemberrel (mérnökök, veszélyes 
anyagokkal foglalkozó szakemberek 
és biztonsági személyzet). 

  B21., 
B22. Melléklet 

  

   

1.3 Visszavonás             

Tevékenység/Intézkedés Leírás Hivatkozás 

Lépjen kapcsolatba a LEMA-val 
a visszavonás mérlegelése 
előtt. 

  B11. Melléklet 

A visszavonás jóváhagyása 
után biztosítson hatékony 
tájékoztatást a LEMA részére. 

    

Kezelje a VOSOCC-t, és 
rendszeresen tegye közzé a 
frissítéseket. 

  B24. Melléklet 

Értesítse az UCC-t, hogy az 
összes feladat végrehajtása 
befejeződött . 

  B11. , 
B1. Melléklet 

A természetbeni adományok 
átvételének megkönnyítése. 

 A LEMA / UCC meghatározása szerint.   

Koordinálja a csapat szállítását.     

Adja meg a küldetés 
összegzését. 

  B29. Melléklet 

Biztosítsa az időben történő 
rendelkezésre állást  további 
feladatokra . 

    

Értesítse a hazai képviselőket 
a várható visszatérésről. 

    

Készítsen tervet a készenléti 
állapotra történő visszatérésre. 

    

A BoO lebontása.     



Gondoskodjon arról, hogy 
minden a csapat minden 
tagjával el tud számolni. 

    

Gondoskodjon az összes féllel 
fenntartott hatékony 
kommunikációról  

    

Készítsen sajtóközleményt.  A LEMA / UCC meghatározása szerint. B 1. melléklet 

Gondoskodjon arról, hogy 
a műveleti területről ( AAO ) 
való távozás az RDC-n 
keresztül történjen a kijelölt 
kilépési ponton. 

 Az RDC létrehozzák és annak érdekében fog 
működni, hogy minden távozó csapathelyesen 
dolgozzanak fel. A csapatoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy kapcsolatba lépnek az RDC-vel a 
végleges visszavonás és az AAO-tól való elszállítás 
előtt. 

  

  

Előzetesen meghatározott 
eljárások kidolgozása olyan 
helyzetek esetén, amelyekben a 
BOO vagy a munkahely 
biztonságos helyre történő 
azonnali evakuálását igényli. 

 A körülmények hirtelen megváltozása esetén 
szükség lehet a BOO vagy a munkaterület 
evakuálására. Alapvető fontosságú, hogy minden 
személyzet tisztában legyen az evakuálás 
szükségességét jelző jelzéssel és a meghozandó 
azonnali intézkedésekkel. 

B18. Melléklet 

  

A csapatnem tervezett 
visszavonása . 

 Az AAO körülményei úgy változhatnak, hogy a 
műveletek folytatása nem lehetséges. Ha egy 
csapatnak ki kell vonulnia az AAO-ból és az idő 
lehetővé teszi, kövesse a szokásos visszavonási 
eljárásokat. Ha a körülmények megkövetelik a csapat 
gyors eltávolítását, értesítsék az UCC-t, és a lehető 
leggyorsabban és legbiztonságosabban vonuljanak a 
személyzettel biztonságos környezetbe. 

B18. Melléklet 

  

1.4  Küldetés után 

Tevékenység/Intézkedés Leírás Hivatkozás 

Kezelje a VOSOCC-t, és tegye 
közzé a jóváhagyott 
frissítéseket. 

    

Ha befejezte, zárja le a 
küldetést a VOSOCC-on . 

    

Végezze el az USAR csapat 
műveleteinek, képzésének, 
hiányosságainak és a 
személyzettel kapcsolatos 
kérdéseknek az elemzését. 

 Dolgozzon ki strukturált beszámolási 
folyamatot . 

B30. Melléklet 

Gondoskodjon arról, hogy 
minden csapat (mentő, kutató, 
logisztikai és egészségügyi) 
készítsen jelentést a 
küldetésről. 

  B30. Melléklet 



Gondoskodjon a sérülések 
nyomon követéséről, valamint 
a rövid és hosszú távú 
stresszkezelési kérdések 
kezeléséről. 

 Gondoskodjon arról, hogy a személyzet 
minden tagja számára rendelkezésére álljon a 
mentális wellness ellenőrzés. 

  

A küldetés utáni 
állategészségügyi 
ellenőrzés ajánlott 
(keresőkutyák részére). 

    

Győződjön meg arról, hogy a 
küldetés utáni jelentés 
elkészült. 

A küldetés utáni jelentésnek 
tartalmaznia kell a megszerzett 
tapasztalatok szakaszát. 

 Az INSARAG titkársága kéri, hogy az USAR 
csapata küldetés utáni 
jelentésének másolatát időben megkapja; lehetőleg 
a csapatok visszatérését követő 45 napon belül. 

B29. , B30. Melléklet 

 
 

2          Kutatás 

2.1             Mozgósítás 

Tevékenység/Intézkedés Leírás Hivatkozás 

Műszaki kutatás Általános 

Gondoskodjon arról, hogy a 
műszaki kutatáshoz szükséges 
felszerelés rendelkezésre álljon, 
pl. keresőkamerák 

 Hozzon létre kutatási felszerelést az USAR 
felszerelés-készlet állandó elemeként . 

  

Koordináljon a mentési, 
logisztikai és egészségügyi 
elemekkel. 

 Gondoskodjon arról, hogy más felszerelés-
készletben ne legyenek megkettőzött (párhuzamos) 
eszközök . 

  

Küldjön jelentést a 
vezetőségnek. 

 Biztosítsa minden rendelkezésre álló 
felszerelés dokumentált nyilvántartását. 

  

Kutyás keresés 

Gondoskodjon a kutya 
mikrochip, az oltási igazolások, 
úti okmányok és egyéb 
egészségügyi jelentések 
rendelkezésre állásáról. 

 Készítsen információs portfóliót a kérésre 
rendelkezésre álló kutyákról. 

  

Gondoskodjon arról, hogy a 
kutyák számára megfelelő 
ketrecek és/vagy szállító 
konténerek álljanak 
rendelkezésre. 

 Csak a célnak megfelelő ketreceket 
használjon. A hevenyészett  tartó/szállító dobozok 
sérülést okozhatnak az állatoknak. 

  

Ellenőrizze a kutyákkal 
kapcsolatos kulturális 
kérdéseket. 

 Indulás előtt kérjen eligazítást a TL-től. B3. Melléklet 



Ellenőrizze, hogy az oltási 
igazolások bármikor 
rendelkezésre állnak a kutyás 
csapatokban a kitelepülés 
időtartama alatt. 

    

Fontolja meg a kutyák 
szállításának opcióit, például 
ketreceket.  

 Csak a célnak megfelelő ketreceket 
használjon. A hevenyészett tároló/szállító eszközök 
(dobozok) sérülést okozhatnak az állatoknak . 

  

Fontolja meg a kutyák pihentető 
állomásainak kialakítását. 

 A kutyáknak rendszeres pihenőre van 
szükségük, hogy hatékonyan dolgozhassanak a 
terepen . 

  

Ellenőrizze az érintett ország 
kutya-egészségügyi kockázatát, 
pl. szélsőséges időjárás. 

 Folyamatosan figyelje az időjárási 
körülményeket, és ne használja a kutyákat 
szélsőséges melegben vagy hidegben. 

  

Ellenőrizze a kutyák 
vészhelyzeti kiürítési tervét. 

 Indulás előtt kérjen eligazítást a TL-től. B17, 
B18 Melléklet 

  

2.2             Műveletek 

Tevékenység/Intézkedés Leírás Hivatkozás 

Műszaki kutatás – Általános rész 

Készítsen balesetvédelmi és 
biztonsági tervet, és röviden 
igazítsa el a csapatot. 

 A kutatás megkezdése előtt alapos 
kockázatfelmérést kell végezni. 

  

Határozza meg a kutatási 
stratégiát és a felderítést. 

 Határozza meg, hogy a kutatást élőerővel, 
vagy akusztikus érzékelőkkel, illetve más módszerrel, 
például hőképalkotó-kamerákkal vagy drónokkal 
hajtják-e végre. A kutatási módszertan más 
tevékenységeket is befolyásolhat, és azokat 
egyértelműen közölni kell az IMT-vel. 

  

Tartson kapcsolatot a helyi 
hatóságokkal a helyi 
állampolgároktól és az első 
intézkedőktől származó, az 
áldozatokra vonatkozó 
kiegészítő információk 
tekintetében. 

 A területet ismerő, a helyszínen jelenlévő 
személyek lesznek a legjobb 
információforrások. Fontolja meg a gyors interjúk 
lefolytatását, mielőtt az embereket evakuálnák a 
helyszínről . 

  

Tartson kapcsolatot a helyi 
hatóságokkal az 
épületszerkezetekkel 
kapcsolatos tanácsokkal 
kapcsolatban. 

 A helyi tanácsok és a városi tisztviselők 
gyakran rendelkeznek az épületek részletes 
tervrajzaival. 

  

Szóbeli vagy vizuális kapcsolat 
létesíthető az áldozatokkal? 

 A romok alatt rekedt áldozatok helyének 
meghatározásakor az első lépés a felszíni 
vonalkeresés és szóbeli felhívás kell, hogy legyen. 

  



Kapcsolattartás a helyi 
hatóságokkal a taktika 
meghatározása érdekében . 

 Számos ügynökség részletes terveket fog 
készíteni a súlyos vészhelyzetekre való 
reagálásra. Az USAR csapatoknak gondoskodniuk 
kell arról, hogy tevékenységeiket összehangolják a 
helyi megállapodásokkal. 

  

Gondoskodjon a 
kommunikációról a csapat 
összes többi funkcionális 
elemével. 

 A csapat minden tevékenységét az IMT-nek 
kell összehangolnia. A csapatoknak követniük kell az 
utasításokat, és azoktól nem szabad eltérniük az IMT 
jóváhagyása nélkül . 

  

A személyzet tagjai ismerik-e a 
kiürítési jelzőrendszert? 

 Utórengések és egyéb körülmények további 
mozgást és az épületszerkezetek összeomlását 
okozhatják. A csapatoknak készen kell állniuk arra, 
hogy szükség esetén azonnal evakuáljanak. 

  

Gondoskodjon a személyzet 
minden tagját érintő hatékony 
elszámoltathatósági 
rendszeréről. 

 Semmilyen tevékenységet nem szabad 
elkezdeni anélkül, hogy a tevékenység megkezdése 
előtt ne működne az elszámoltathatósági rendszer. 

  

Gondoskodjon a 
megfelelő személyi 
védőfelszerelésről (PPE). 

 A PPE az utolsó védelmi vonal a sérülések 
ellen. Soha nem szabad hagyni, hogy állaga 
leromoljon. 

  

Biztosítsa az összes 
berendezés újbóli üzembe 
helyezését és a logisztika 
visszatérését. 

 Győződjön meg arról, hogy a felszerelés a 
lehető leghamarabb készen áll a következő 
feladatra. Tartson kapcsolatot a csapat logisztikai 
funkcionális elemével a fogyóeszközök cseréjére, 
amint azok felhasználásra kerülnek. 

  

  

  

Kutyás keresés 

Gondoskodjon a kutyák pihenő 
idejéről és a személyzet 
forgásáról (műszakváltás). 

 A kutyák rendszeres pihenőidőt igényelnek a 
hatékony munkavégzéshez. A kutyák túlterhelése 
csökkenti hatékonyságukat. 

  

Alkalmazza a kutyák 
érzékszerveit, akusztikai és 
optikai érzékelőket, ha 
szükséges, integrált módon . 

 A szagokat elfedő vagy a látást blokkoló anyag 
eltávolítása javíthatja a kutyák hatékonyságát. 

  

Rendelkezésre állnak-e kutyák/ 
élőerő más feladatok 
elvégzésére vagy prioritásokra? 

 Folytasson hatékony kommunikációt a kutyás 
csapat optimális alkalmazásának megkönnyítése 
érdekében. 

  

A kutatásvezetőnek mérlegelnie 
kell: 

 A keresők fizikai felkészültsége a megfelelő 
táplálkozás, vízbevitel, pihenés és stresszkezelési 
technikák révén. 

 A helyszíni értékelésnek tartalmaznia kell a 
biztonsági, szerkezeti, veszélyes-anyag 
kockázatokat, az áldozatok számát és a kutatásra 
vonatkozó bármely egyéb információkat. 

 Győződjön meg arról, hogy a megfelelő 
felszerelés iránti igények kielégítésre kerülnek, és a 

  



felszerelés minden munkaperiódus előtt 
működőképes. 

 Gondoskodjon minden biztonsági gyakorlat és 
eljárás alkalmazásáról. 

 Igazítsa el, számoltassa be és kísérje 
figyelemmel a kutyás csapatot a kutatás során. 

 Adjon jelentést a megfelelő USAR csapat 
menedzserének, és koordinálja az esetleges utólagos 
vagy átirányítási tevékenységeket. 

 A munkaciklus-váltáskor (műszakváltáskor) az 
újonnan belépő műszak állományát teljes körűen 
tájékoztassa valamennyi folyamatban lévő műveletről. 

 Jelentse a közvetlen felettesnek a kutatást 
végzők körében jelentkező váratlan stressz, sérülés, 
fáradtság vagy betegség bármilyen jeleit/tüneteit. 

 Igény szerint vegyen részt az USAR Csapat 
napi eligazításain és megbeszélésein . 

  

  

  

  

  

  

  

2.3             Visszavonás 

Tevékenység/Intézkedés Leírás Hivatkozás 

Kutyás keresés 

Gondoskodjon arról, hogy a 
kutyák számára megfelelő 
ketrecbe helyezés és / vagy 
tároló/szállító eszköz álljon 
rendelkezésre. 

 Csak a célnak megfelelő ketreceket 
használjon. A hevenyészett tartó/szállító dobozok az 
állatok sérülését okozhatják, különösen szállítás 
közben. 

  

Győződjön meg arról, hogy a 
kutyák (az egészség, fitnesz, 
higiénia, étrend 
stb.tekintetében) készen állnak 
az utazásra, beleértve az 
összes különleges 
védőöltözetet és felszerelést. 

 Végezzen teljes kutyavizsgálatot, és 
biztosítson élelmet és vizet az utazáshoz. Ha 
lehetséges, szállítsa együtt az összes kutyát. 

  

Gondoskodjon arról, hogy a 
kutyáknak lehetőségük legyen 
könnyíteni magukon közvetlenül 
az indulás előtt. 

 Ennek elmulasztása az állat sérülését 
okozhatja. 

  

  



2.4    Küldetés után  

Tevékenység/Intézkedés Leírás Hivatkozás 

A kutatásvezető (Search 
Leader) elkészíti és eljuttatja a 
küldetésről szóló jelentést 
az USAR csapata számára . 

 A munkacsapat minden elemének napi 
jelentést kell benyújtania az IMT-nek. Ez a jelentés 
segítséget nyújt az OSOCC-nek és a LEMA-nak a 
napi megbeszélésen. 

B24. Melléklet 

Javasolt a küldetés utáni állat-
egészségügyi vizsgálat. 

 A kutyákat alaposan ellenőrizni kell, mielőtt 
folytatnák a normál tevékenységeket. 

  

Vegyen részt az USAR Csapat 
küldetés utáni ismertetőjében. 

  B29. Melléklet 

Végezzen elemzést az USAR 
Csapat műveleteiről 
(teljesítmény és taktika, képzési 
hiányosságok, személyzeti 
problémák, a tagok új igényei). 

 Javasoljuk, hogy a keresési konkrét 
lekérdezés során keresse meg a bevált gyakorlatokat 
a végrehajtott tevékenységekre. Ez tájékoztatni fogja 
a továbbképző tevékenységeket . 

  

A csapat magatartásának és 
szükségleteinek elemzése az 
készültségi szakaszban. 

    

 
 

3          Mentés 

3.1             Mozgósítás 

Tevékenység/Intézkedés Leírás Hivatkozás 

Ellenőrizze a felszerelés 
készenlétét. 

 Az összes készüléket/eszközt rendszeresen 
ellenőrizni kell az üzemkészség biztosítása 
érdekében. Ezen ellenőrzésekről teljes körű 
nyilvántartást kell vezetni . 

  

A felszerelés-készlet megfelelő 
az érintett ország számára? 

 Kérjen egy telepítés előtti eligazítást az IMT-
től, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden 
felszerelés megfelelő-e az adott körülményekhez, 
például szélsőséges hideghez . 

B3. Melléklet 

Ellenőrizze az érintett ország 
egészségügyi kockázatát, pl. 
szélsőséges időjárás. 

 Az IMT-nek indulás előtt átfogó 
kockázatértékelést kell végeznie. 

B3. Melléklet 

Ellenőrizze a sürgősségi 
evakuálási tervet. 

 Az evakuálási tervet be kell építeni a 
kockázatértékelésbe. 

B18. Melléklet 

Ellenőrizze a mentő taktikát a 
mérnökkel. 

 A sérült épületekben vagy azok közvetlen 
közelében történő üzemeltetés előtt kérjen 
szakképzett mérnököket . 

  

Tartson kockázatértékelést és 
biztonsági felmérést a 

 Ellenőrizze a veszélyes körülményeket, 
beleértve a szivárgó csöveket, csatornákat stb . 

B21. Melléklet 



taktikákkal / kérdésekkel 
kapcsolatban. 

A működés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a 
helyi hatóságok biztosítják-e a területet . 

Koordináljon mentési, 
logisztikai és egészségügyi 
elemekkel. 

 Helyi mentő egységek lehetnek a 
helyén. Mindig álljon velük kapcsolatban annak 
biztosítása érdekében, hogy a javasolt tevékenységek 
összhangban álljanak az átfogó stratégiával. 

  

Küldjön haza jelentést a 
vezetőségnek. 

 Rendszeresen üljön az IMT-hez.   

  

   

3.2             Műveletek 

Tevékenység/Intézkedés Leírás Hivatkozás 

Kövesse az érintett ország 
irányelveit és eljárásait az 
eseményekkel kapcsolatos 
műveletek során. 

 Győződjön meg arról, hogy minden művelet 
összhangban van az eseménykezelő stratégiai 
szándékával az Ön működési területén. 

B3. Melléklet 

Készítsen balesetvédelmi és 
biztonsági tervet, és röviden 
ismertesse azokat a csapattal. 

 Végezzen kockázatértékelést, és ellenőrizze, 
hogy a csapat minden tagja tisztában van-e a 
kockázatokkal és a megelőző intézkedésekkel 

B17. Melléklet 

Alkalmazza az INSARAG 
jelölőrendszert. 

 Csak az INSARAG rendszert használja, hogy 
a következő csapatok megismerjék a jelöléseket . 

B26. Melléklet 

Ellenőrizze a feladatot, 
határozza meg a stratégiát, és 
határozza meg, hogy milyen 
eszközökre van szükség a 
meglévő információkhoz. 

    

Tartson kapcsolatot a 
logisztikával 
az üzemanyag szállítása 
/ ellenőrzése során. 

 Győződjön meg arról, hogy elegendő járművel 
rendelkezik-e a szükséges felszerelés 
szállításához. Ne szállítson nehézgépeket 
személyzettel nagy távolságra. 

  

Ellenőrizze a kiegészítő 
mentőeszközök rendelkezésre 
állását. 

 A helyi beszállítók biztosíthatják a 
mentőberendezések alkatrészeit. 

  

Tartson kapcsolatot az 
egészségügyi részleggel az 
esetleges kezelés érdekében, 
és határozza meg az átadási 
pontot. 

 Az egészségügyi személyzettel konzultálva 
állítson fel egy triázs (sérült-osztályozó) pontot. 

  

Ellenőrizze a helyszínen 
a biztonságot alagút ásáskor, 
rögzítéskor, a stabilizáló 
egészségügyi beavatkozás 
során, az áldozatok 
kiszabadítása során, az O2 és 
porkoncentrációt. 

 Minden tevékenység előtt olvassa el a 
kockázatértékelést. 

  



Gondoskodjon az evakuálási 
pontról. 

 Jó gyakorlat az evakuálási pont egyértelmű 
megjelölése. Jelzések vagy zászlók segíthetnek. 

B18. Melléklet 

Ismerik-e a személyzet az 
evakuálási jelzőrendszert? 

 Három hosszú kürtszó jelzi az evakuálást. B26. Melléklet 

Biztosítsa a megfelelő átadást a 
többi műszaknak vagy más 
vészhelyzeti szolgálatok 
számára. 

 Biztosítson írásbeli és szóbeli átadást a 
beérkező csapatnak. 

B25. Melléklet 

Kezelje a belső és külső 
jelentési rendszert. 

 Minden tevékenységről írásbeli jelentést kell 
benyújtania az IMT-nek. Adjon meg olyan 
információkat, mint a megtalált vagy kiszabadított 
áldozatok száma. Állapotuk, azaz élő vagy elhunyt. A 
személyzet bármilyen sérülései és bármilyen 
felmerült problémák. 

  

Biztosítsa az összes 
berendezés újbóli üzembe 
helyezését és a logisztikai 
részleghez történő 
visszajuttatását. 

 Dolgozzon együtt a logisztikai csapattal, hogy 
a berendezések a lehető leghamarabb üzemkészen 
álljanak a következő feladatra. 

  

Gondoskodjon a személyzet 
hatékony elszámoltathatósági 
rendszeréről. 

 Az elszámoltathatósági rendszerek a 
kockázatértékelési folyamat részét képezik. 

  

Fontolja meg a 
szennyezésmentesítést. 

 A személyi állomány minden tagja mosson 
kezet, mielőtt elhagyja a munkahelyet, és 
zuhanyozzon, mielőtt belép a BoO-ba. Megtisztított, 
tiszta és szennyezett területeket kell kijelölni. 

  

Gondoskodjon a 
beszámoltatásról a BoO-
hoz történő visszatéréskor. 

 A személyzeteket elbocsátás előtt be kell 
vonni egy gyors beszámoltatásba. 

B24. Melléklet 

  

3.3             Visszavonás 

Tevékenység/Intézkedés Leírás Hivatkozás 

Tájékoztassa az UCC-t a 
szerkezeti stabilitással 
kapcsolatos aggályokról, és 
tegyen javaslatokat a további 
műveletekre vonatkozóan. 

 Adjon átfogó jelentést az összes műveletről és 
a kivonás helyszíneinek állapotáról . 

B11. Melléklet 

  

3.4             Küldetés után 

Tevékenység/Intézkedés Leírás Hivatkozás 

A mentő csoport jelentést 
készít a küldetésről és 
továbbítja azt az USAR csapat 
számára . 

 A mentésre vonatkozó külön jelentést a 
lehető leghamarabb el kell készíteni. Ez a jelentés 
részletezi az összes műveletet és javaslatokat tesz 
a jobbításokra. 

B24. , B30. Melléklet 



A csapat teljes körű 
beszámoltatásának meg kell 
történnie. 

 A személyzet minden tagját be kell vonni a 
beszámoltatás folyamatába, és ösztönözni kell 
arra, hogy visszajelzést adjon. 

  

  

 
 

4          Egészségügyi csapat 

4.1             Mozgósítás 

Tevékenység/Intézkedés Leírás Hivatkozás 

Gondoskodjon arról, hogy az 
USAR egészségügyi 
személyzete rendelkezik a 
következőkkel: 

 Útlevél. 

 Személyes gyógyszerkészlet. 

 Oltási igazolás. 

 Személyre kiadott felszerelés. 

 A klinikai gyakorlat végzésére való 
jogosultságot igazoló okiratok. 

 A kiadott név- és telefonszám-jegyzék. 

  

Befejezték a 
kitelepülés előtti ellenőrzéseket? 

 Dokumentált ellenőrzéseket kell végezni a 
személyzet valamennyi tagjára nézve. 

  

Értékelje ki az egészségügyi 
ellenőrzésről szóló jelentést, és 
vegye fel a kapcsolatot a 
vezetőséggel, ha szükséges. 

 Jelentsen a TL-nek minden olyan személyt, 
aki nem felel meg a kiküldetés egészségügyi 
követelményeinek. 

  

Ellenőrizze az egészségügyi 
feladatokat és az eljárásokat. 

 Tartson kapcsolatot a helyi egészségügyi 
hatóságokkal. 

  

Végezzen távoli 
információgyűjtést a 
következőkre nézve: 

  

 Bármely uralkodó endemikus egészségügyi 
helyzet (pl. a HIV / AIDS előfordulása, veszettség 
stb.) 

 Határozza meg az országspecifikus profilaxis 
(pl. malária) szükségességét. 

 Szokatlan vagy helyspecifikus betegségek és 
megfelelő óvintézkedések (pl. vektorok). 

 Tengerszint feletti magasság és/vagy 
szélsőséges időjárási körülmények. 

 Helyi egészségügyi és egészségügyi 
infrastruktúra (ideértve az állat-egészségügyi 
létesítményeket). 

 Egészségügyi kiürítési terv (az adott 
időpontban ismert formájában). 

B3., B17., 
B18. Melléklet 



Tekintse át az USAR 
Csapat irányelveit az USAR 
csapat tagjának 
kiküldés közbeni sérülését (IOD) 
vagy halálát illetően. 

 A sérüléseket elsősorban a csapat 
egészségügyi személyzetének kell kezelnie, szükség 
esetén helyi egészségügyi erőforrások segítségével. 

 Az USAR-csapat tagjának halálát okozó 
sérülést - a meghatározott módon - a helyi 
hatóságokkal együttműködve kell kezelni. 

  

Felügyelje az ellenőrzött drogok 
elszámoltathatóságát és 
biztonságát. 

 Az összes kábítószert a BoO területén kell 
biztonságosan tárolni/őrizni. Kizárólag engedéllyel 
rendelkező egészségügyi személyzet férhet hozzá 
kábítószerhez a kitelepülés során. 

  

Nyisson egészségügyi 
eseménynaplót (MIL). 

 Az összes egészségügyi beavatkozást az 
USAR egészségügyi személyzetének külön kell 
nyilvántartania. Ennek az információnak bizalmasnak 
kell maradnia a beteg és az egészségügyi 
személyzet között, amennyiben a beteg ezt kívánja. 

  

Egyeztessen a veszélyes 
anyagok kezeléséért és a 
balesetvédelemért felelős kijelölt 
személyzettel az esemény 
ismert veszélyeiről 

 Az egészségügyi személyzetnek fel kell 
készülnie az ismert kockázatokra, ideértve a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos eseményeket is. 

  

Készítsen elő kérdéseket az 
UCC számára, ideértve: 

 Helyi egészségügyi vezetési struktúra. 

 Helyi egészségügyi erőforrások 
rendelkezésre állása (beleértve az állatgyógyászatot 
is) az USAR egészségügyi tevékenységeinek 
támogatására. 

 Nemzetközi és egészségügyi erőforrások 
rendelkezésre állása (pl. kórházak, tábori kórházak). 

 Az áldozatok átadási eljárása. 

 Az áldozatok szállításának lehetőségei. 

 A halálos áldozatok kezelési eljárása, 
beleértve a katasztrófa-áldozatok azonosításának 
eljárásait át (DVI), a LEMA által meghatározottak 
szerint. 

  

Készítsen cselekvési tervet az 
egészségügyi csapat számára. 

 Ezt a tervet be kell építeni az általános 
műveleti tervbe, és a küldetés teljes ideje alatt 
folyamatosan frissíteni kell. Beleértve: 

 Szükség szerint tekintse át az egészségügyi 
küldetés prioritásait. 

 Együttműködés a helyi és nemzetközi orvosi 
és egészségügyi infrastruktúrával. 

 Erőforrás korlátozások. 

 Az utánpótlás /készlet-feltöltés/ korlátai. 

 Elhunyt áldozatok kezelése, beleértve a DVI-
követelményeket. 

  

Ellenőrizze az összes 
egészségügyi dokumentumot. 

    



Van-e egészségügyi kapcsolat 
az érintett országban és 
sürgősségi kapcsolat a 
szülőföldön (küldő országban)? 

 Vegye fel a kapcsolatot az érintett ország helyi 
egészségügyi fókuszpontjával. 

  

Biztosítsa a kutya jólétét 
szállítás után. 

 A BoO létrehozása után a lehető 
leghamarabb végezze el a kutyák alapos 
vizsgálatát. 

  

Küldjön jelentést a 
vezetőségnek. 

 Adjon rendszeres helyzetjelentést az IMT-
nek . 

  

  

  

4.2             Műveletek 

Tevékenység/Intézkedés Leírás Hivatkozás 

Készítsen egészségügyi 
létesítményeket a BoO-ban . 

 Végezze el a BoO Egészségügyi Állomás 
(BMS) napi karbantartását  annak tisztasága, 
rendezettsége és működése érdekében. 

 Biztosítsa az ellenőrzött gyógyszerek 
elszámoltathatóságát és biztonságát az USAR 
Egészségügyi Vezető és az összekötő tiszt ( LO ) 
előtt . 

 Naponta rögzítse és frissítse a felhasznált 
egészségügyi fogyóeszközöket. 

 Szükség szerint kísérje figyelemmel a hűtést 
igénylő gyógyszereket. 

 Jegyezze fel a felszerelés meghibásodásait, 
sérüléseit vagy elvesztését. 

 Tájékoztassa az USAR Egészségügyi Vezetőt 
(Medical Manager-t) bármilyen berendezéssel 
kapcsolatos aggályról vagy az alacsony 
raktárkészletről. 

 Az MO-val együtt szükség szerint dolgozzon 
ki készlet-pótlási tervet. 

B14., 
B15. Melléklet 

Biztosítsa az egészségügyi 
képességeket a 
munkaterületeken. 

 Gondoskodjon a kijelölt munkaterület 
egészségügyi irányításáról és felügyeletéről. 

 Kísérje figyelemmel a mentőcsapat 
egészségét és jólétét a műveletek során. 

 Állítsa fel és működtesse az egészségügyi 
posztot a munkaterületen, ha szükséges. 

 Készítsen egészségügyi kiürítési tervet a 
munkaterületről. 

 Kísérje figyelemmel az áldozatokat a mentési 
műveletek esetleges negatív hatásaival kapcsolatban 
(pl. por, zaj, lehulló törmelék), és szükség esetén 
koordinálja az enyhítési intézkedéseket a 
mentőszemélyzettel. 

  



 Gondoskodjon arról, hogy a személyi 
védőeszközöket (pl. szem- és fülvédő, valamint 
légzőkészülékeket) a pácienseken alkalmazzák a 
kiszabadítási és kivonási eljárás során. 

 Biztosítani kell a gyógyszerek helyszíni 
elszámoltathatóságát és biztonságát. 

 Óvja az orvostechnikai eszközök felszerelés-
készletét, és a hozzáférést csak az arra feljogosított 
személyzetre korlátozza. 

Gondoskodjon arról, hogy 
kapcsolatba lépjen más 
egészségügyi szolgálatokkal az 
érintett területen, valamint a 
saját országában. 

 Kapcsolattartás az érintett területen található 
helyi egészségügyi ügynökségekkel. 

 Tartsa fenn a kapcsolatot a küldő országával  

  

Támogassa a mentési 
műveleteket. 

 Szükség esetén biztosítson egészségügyi 
szolgáltatásokat a mentési műveletekhez. 

  

Ellenőrizze az egészségügyi 
kiürítési tervet a lehetséges 
vészhelyzet esetére. 

 Végezzen kockázatértékelést és dolgozzon ki 
eljárásokat minden figyelembe vett helyzetre. 

  

Gondoskodjon arról, hogy a 
higiéniai előírásokat betartják 
mind a bázison, mind a 
munkahelyeken. 

 Együttműködés a logisztikai személyzettel az 
alapvető higiéniai eljárások kialakításában. 

  

Folytassa az egészségügyi 
ellenőrzéseket, és folyamatosan 
ellenőrizze a személyzetet és a 
kutyákat. 

 Mentőápolókat kell beosztani a 
mentőcsapatokhoz, és folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni a csapat tagjainak egészségét. 

  

Ellenőrizze az áldozatok átadási 

eljárásait.  Az egészségügyi személyzetnek tisztában 
kell lennie a betegek helyi rendszerbe történő 
befogadására vonatkozó helyi eljárásokkal. 

 Fejleszteni kell a további kezelés céljából a 
saját hazájába történő visszatelepítés rendszerét is. 

B27. Melléklet 

Gondoskodjon a megfelelő 
egészségügyi szállítási 
eljárásokról. 

 Mint fent .   

Biztosítsa az egészségügyi 
dokumentáció megfelelő 
kezelését. 

 A betegek kezelésére vonatkozó összes 
dokumentációnak bizalmasnak kell lennie, és 
biztonságos helyen kell tárolni. 

  

Vegyen részt az USAR csapat 
napi  eligazításain és vezesse a 
napi egészségügyi eligazítást. 

 Az egészségügyi csapatok képviselőjének az 
IMT részeként kell tevékenykednie és részt kell 
vennie az összes eligazításon. 

  

Szükség esetén folytasson 
folyamatos klinikai ellátást, 
ideértve a pszichológiai 
értékelést és a monitorozást 

    



Felügyelje az USAR-csapat 
tagjainak figyelemmel kísérését 
az alábbiakra tekintettel: 

  

 A stresszhez kapcsolódó egészségügyi 
problémák és a stresszkezelési technikák szükség 
szerinti alkalmazása (pl. kimerültség). 

 Általános egészségügyi állapot - figyelje a 
trendeket (pl . hasmenés). 

 Hidratációs állapot. 

 Táplálkozási állapot. 

  

Egyeztessen a veszélyes 
anyagok kezeléséért és a 
biztonsági kérdésekért felelős 
személyzettel az alábbiakat 
illetően: 

  

 A veszélyes anyagokkal való szennyeződés 
vagy más expozíció veszélye (és a lehetséges 
expozíció dokumentálása az otthoni csapat protokoll 
szerint). 

 Információk a különböző szennyeződésekről 
vagy expozíciókról. 

 A veszélyes anyagoknak való kitettség 
kezelési lehetőségei. 

B21. Melléklet 

Szükség esetén kísérje 
figyelemmel az USAR-csapat 
bármely tagját, aki a helyi 
egészségügyi intézményekbe 
került kórházi kezelés céljából.  

 A helyi egészségügyi intézményekbe felvett 
csapattagok elbocsátásáig napi megfigyelést kell 
végezni. 

  

Biztosítsa az izolációs eljárás 
végrehajtását USAR-csapat 
minden olyan  tagja számára, 
aki potenciálisan fertőző 
állapotban szenved, ami 
veszélyeztetheti a csapat többi 
tagját. 

 Gondoskodjon arról, hogy 
a BoO helyszínén kialakított hely legyen elkülönítve, 
ahol elférnek a potenciálisan fertőző csapattagok. 

  

Segítse elő a 
biztonságos BoO egészségügyi 
és higiéniai 
gyakorlatok betartását . 

 Ételek tárolása és elkészítése. 

 Víz. 

 Higiénia. 

B14. Melléklet 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

4.3             Visszavonás 

Tevékenység/Intézkedés Leírás Hivatkozás 

Gondoskodjon arról, hogy az 
egészségügyi vezető 
kezdeményezi a visszavonási 
terv életbe léptetését. 

 Fontolja meg a korlátozott gyógyszerek 
kezelését. 

 Vegye figyelembe azoknak az egészségügyi 
készleteknek/gyógyszereknek adományozását, 
amelyeknek lejárati ideje közeleg. 

B1. Melléklet 

Egészségügyi felszerelés-
készlet adományok. 

  

 Azonosítsa az egészségügyi felszerelést és az 
adományozható megfelelő fogyóeszközöket, ha 
vannak ilyenek. 

 Nevezze meg az adományozott tárgyak 
megfelelő címzettjét (pl. helyi egészségügyi 
hatóságok, más nemzetközi szervezetek). 

 Kommunikáljon a LO-val és az USAR csapat 
vezetőjével az adományozott egészségügyi cikkekkel 
kapcsolatban, mivel az adományozás az 
egészségügyi felszerelés-készlet-nyilvántartás 
módosítását teszi szükségessé. 

  

Koordinálja a visszavonást a 
helyi illetékes egészségügyi 
hatóságokkal (pl. UCC vagy 
LEMA). 

 Gondoskodjon arról, hogy a visszavonás ne 
befolyásolja negatívan a  csapat sérült tagjait. 

B1., B29. Melléklet 

Koordinálja az USAR-csapat 
kiküldésének ideje alatt 
kórházba szállított összes 
tag visszatérését . 

 Ha a csapattagot nem lehet visszatelepíteni a 
csapat többi tagjával együtt, akkor a többi csapattag 
közül ki kell jelölni valakit, hogy kísérje őket egészen 
addig, amíg hazatelepíthetők. 

  

Az érintett országból való 
távozás előtt fontolja meg az 
egészségügyi és jóléti 
ellenőrzést. 

 Fontolja meg képzett pszichológusok vagy 
orvosok alkalmazását az ellenőrzések elvégzésében. 

  

Hajtsa végre az egészségügyi 
felszerelés-készlet alapvető 
fertőtlenítését, csomagolását 
és berakodását. 

    



Megfelelően csomagolja be a 
szállításhoz a hűtést igénylő 
cikkeket. 

    

Biztosítsa az ellenőrzött 
drogok elszámoltathatóságát 
és biztonságát a LO-val 
szemben. 

 Adjon írásbeli megerősítést a TL-nek, hogy 
minden gyógyszer a szállításra megfelelő módon 
biztosítva van. 

  

A kezdeti egészségügyi 
küldetés utáni jelentés (AAR) 
elkészítése. 

    

  

4.4             Küldetés után 

Tevékenység/Intézkedés Leírás Hivatkozás 

Biztosítsa az alkalmazottak 
azonnali egészségügyi nyomon 
követését a hazájukba való 
visszatérés után. 

 Fontolja meg mind a fizikai, mind a 
pszichológiai ellenőrzéseket . 

B30. Melléklet 

Töltse ki és küldje el az összes 
egészségügyi papírt. 

    

Vegyen részt az USAR küldetés 
utáni beszámolóján. 

  B29. Melléklet 

  

  

  

Jelentse az USAR csapat 
egészségügyi komponensének 
műveleti készenlétét és 
felszerelés-készletének feltöltés 
utáni üzemkész állapotát . 

    

Töltse ki AAR egészségügyi 
vonatkozású részét az USAR 
Csapat irányelveinek 
megfelelően. 

 Az egészségügyi csapat vezetőjének 
beszámolót kell tartania, és össze kell vonnia 
valamennyi információt az AAR-hoz . 

  

  

 
 

5          Logisztika 

5.1             Mozgósítás 

Tevékenység/Intézkedés Leírás Hivatkozás 

Gondoskodjon róla, hogy 
elegendő logisztikai 
támogatással, felszereléssel és 

 Elegendő élelem és víz. B14., B15., 
B16. Melléklet 



személyzettel rendelkezik 
a BoO felállításához és 
fenntartásához a küldetés 
időtartama alatt, ideértve: 

 A felszerelés tárolására és karbantartására 
szolgáló létesítmények. 

 Egészségügyi és higiéniai létesítmények a 
csapat számára a küldetés időtartama alatt. 

 Elegendő és megfelelő egészségügyi 
készletek. 

 Kereső kutya pihenő és gyakorló területei. 

 Megfelelő menedék az uralkodó időjárási 
viszonyok ellen. 

 Híradó eszközök. 

 Áramfejlesztők és világítás. 

 Szállítás. 

Ellenőrizze az összes szállítási 
dokumentumot, veszélyes 
anyagot és felszerelést. 

 Személyzeti listák és felszerelési jegyzék.   

Ellenőrizze a légi szállítást.     

Önellátásra képes (étel és víz) 
a küldetés időtartama alatt?  

    

Képes-e fogyóeszközök 
(üzemanyag) vásárlására és / 
vagy beszerzésére ? 

    

Ellenőrizze a szállítás 
elérhetőségét az érintett 
országban. 

    

Ellenőrizze a kijelölt érkezés 
képességeit az ország 
repülőterére. 

 Vegye fel a kapcsolatot a repülőtéri 
biztonsági szolgálattal. 

 A kirakodást illetően vegye fel a kapcsolatot a 
repülőtéri hatóságokkal. 

 Készítse el a ki- és berakodási tervet. 

 Kísérje figyelemmel felszerelés-készletet a 
ki- és berakodás közben. 

B8. Melléklet 

Ellenőrizze a kommunikációt a 
csapatban és az érintett 
országban, és készítse el a 
kommunikációs tervet. 

    

Egyeztessen a csapat többi 
elemével a felszerelés-készlet 
összes követelményének való 
megfelelés érdekében. 

    

Van étel/ital a szállításhoz?     

Tartson kapcsolatot a csapat 
összes többi elemével a 

    



felszerelés-készlet prioritásait 
illetően. 

Van szállítási terve?  Gyűjtsön információkat a szállítási 
útvonalakról/mobilitásáról. 

 Készítsen útvonaltervet. 

 Ellenőrizze a járműveket és a 
járművezetőket, és gondoskodjon a biztonsági 
eligazítás megtartásáról, adjon tanácsot az 
útvonalakról. 

 Váratlanhelyzeti terv kidolgozása és 
irányítása. 

  

Fogalmazzon meg kérdéseket 
az UCC-hez a BoO , a víz, az 
üzemanyag és a higiénia 
vonatkozásában. 

  B13. Melléklet 

Készítsen elő logisztikai tervet 
több helyszín kiszolgálására. 

    

Fontolja meg a BoO felderítését 
és állapítsa meg a GPS 
koordinátákat. 

  B14., B15., 
B16. Melléklet 

Hozzon létre BoO tervet az 
érintett területen. 

  B14., B15., 
B16. Melléklet 

Gondoskodjon róla, hogy 
átfogó BoO- terve és 
személyzeti terve van. 

  B14., B15., 
B16. Melléklet 

Biztosítsa a biztonsági szint és 
helyzet frissítéseit érkezéskor. 

 Dolgozzon ki Balesetvédelmi és 
Biztonsági Tervet. 

B17., 
B18. Melléklet 

Gondoskodjon arról, hogy a 
személyzet megfelelő 
elszámoltathatósági rendszerei 
a személyzet minden tagja 
számára működőképesek 
legyenek. 

    

Gondoskodjon a személyzet 
valamennyi tagjának 
eligazításáról. 

  B1., B3., 
B7. , B26. Melléklet 

Állítsa össze a szállítási 
dokumentációt. Határozza meg 
azokat a szempontokat, 
amelyekre szükség lehet 
pótlólagos vagy kiegészítő 
logisztikai támogatásra, pl. 
éghajlati viszonyok. 

    

Küldjön jelentést a 
vezetőségnek. 

    

  



5.2             Műveletek 

Tevékenység/Intézkedés Leírás Hivatkozás 

A BoO helyének kiválasztásakor vegye figyelembe 
a következőket : 

 A LEMA / OSOCC / UCC által 
biztosított helyek . 

 Megfelelő méretű területek 
(minimális méret 50 x 40 m). 

 A helyeknek annyira 
veszélytelennek és biztonságosnak 
kell lenniük, amennyire azt a 
környezet megengedi. 

 Az UCC és a munkahelyek 
közvetlen közelében. 

 Könnyű hozzáférést biztosít a 
szállításhoz. 

 Környezetvédelmi 
szempontok (szilárd útburkolat, jó 
vízelvezetés stb.) 

 A logisztika és a támogatási 
erőforrások szoros közelsége. 

 Olyan területen kell 
elhelyezkednie, amely nem 
befolyásolja a kommunikációt 
(műholdas). 

 Az USAR képzett logisztikai 
szakemberek csapatának kell felelnie 
a BoO karbantartásáért . 

B14., B15., 
B16., B17., 
B18. Melléklet 

A helyszínt a küldetés prioritásainak és a 
rendelkezésre álló erőforrásoknak megfelelően, 
válassza ki és rendezze be, az magában foglalja a 
következőket: 

 Felszerelés tároló és 
karbantartási terület. 

 Egészségügyi kezelés 
területe. 

 Irányítási terület. 

 Kommunikációs központ. 

 Ételek elkészítése és 
étkeztetés. 

 Személyzeti szállás. 

 Vizesblokk és higiéniai terület. 

 Járműparkoló. 

 Szállítási hozzáférési 
területek. 

 Keresőkutya területek. 

 Tájékoztató terület. 

 A generátorokat és a világítást 
stratégiailag kell elhelyezni a 

B14., B15., 
B16. Melléklet 



biztonságos környezet kialakítása 
érdekében. 

Koordinálja a külső / belső felekkel az ellátást és a 
logisztikát. 

    

Készítse elő és biztosítsa a hatékony szállítási 
tervet. 

    

Biztosítson megfelelő élelmet és szállítót a 
személyzet és a kutyák számára a 
műszakbeosztási rendszerben. 

    

Támogassa a vezetést a BoO balesetvédelmi és 
biztonsági intézkedésein keresztül. 

  B17. Melléklet 

Gondoskodjon arról, hogy megfelelő 
hulladékgazdálkodási eljárások legyenek 
érvényben. Konzultáljon a LEMA-val vagy az 
UCC-vel a térség helyi 
hulladékgazdálkodási rendszerével való 
kapcsolatépítésről. Fontolja meg a hulladékok 
tárolásának és eltávolításának módját, ha 
szükséges. 

 A következőket vegye 
figyelembe: 

o Szennyvíz és 
használt víz. 

o Hulladék, ideértve az 
ételmaradékot. 

o Egészségügyi 
hulladék, ideértve a 
szennyezett egészségügyi 
hulladékokat . 

o A személyes 
fertőtlenítés során 
szennyezett víz . 

o Szénhidrogén- 
hulladék, beleértve az 
üzemanyagokat és a 
kenőolajokat. 

  

Készítse el a kiürítési és a visszavonási tervet.   B28. Melléklet 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

5.3             Visszavonás 

Tevékenység/Intézkedés Leírás Hivatkozás 

Aktiválja a visszavonási tervet.   B28. Melléklet 

A BoO helyszínét a lehető 
legnagyobb mértékben vissza 
kell állítani az eredeti 
állapotába. 

    

Koordinálja a visszavonást a 
LEMA / OSOCC / UCC-vel. 

  B28. Melléklet 

Források biztosítása a 
logisztikai követelményekhez a 
visszavonás során 
(árujegyzékek elkészítése, 
csomagolás és rakodás stb.) 

    

Ügyeljen arra, hogy a releváns 
kommunikációs kapcsolatok 
fennmaradjanak a visszavonási 
szakaszban. 

    

Gondoskodjon a logisztika 
megfelelő dokumentációjáról. 

    

A felszerelést újból be kell 
állítani, ellenőrizni és 
csomagolni kell az országba 
való visszatéréshez, figyelembe 
véve a következőket: 

 Karanténkérdések, amelyek felmerülhetnek a 
visszavonás során. Az újra kitelepülés lehetősége 
mialatt a csapat úton van hazafelé. Eszközök és/vagy 
erőforrások ajándékozása. A BoO helyszínt vissza 
kell állítani az eredeti állapotába, ha lehetséges. 

  

Fontolja meg az 
adományozást/ajándékozást az 
érintett ország számára. 

    

  

  

  

  

  

  

  

  



5.4             Küldetés után 

Tevékenység/Intézkedés Leírás Hivatkozás 

Győződjön meg arról, hogy a 
felszerelés-készlet összes 
eleme készen áll az azonnali 
kitelepítésre. 

    

Vegyen részt az USAR küldetés 
utáni beszámolóján. 

  B29. Melléklet 

A felszerelést meg kell tisztítani, 
ellenőrizni és újból 
felhasználásra kész állapotban 
tárolni. 

    

Írásban ossza meg a 
tapasztalatokat a vezetéssel. 

    

  

 
 

6          Balesetvédelem és Biztonság 

6.1             Mozgósítás 

Tevékenység/Intézkedés Leírás Hivatkozás 

Győződjön meg arról, hogy a 
személyzet minden tagja 
készen áll a küldetésre, hogy 
kitelepüljön az esemény 
helyére. A küldetésre kész 
állapot szempontjai a 
következők: 

 Rendelkezzen megfelelő okmányokkal (pl. 
útlevél, vízum, oltási igazolás, a legközelebbi 
hozzátartozók vészhelyzeti elérhetőségei). 

 Rendelkezzen megfelelő PPE-vel az esemény 
környezetéhez. 

 Rendelkezzen az éghajlatnak megfelelő 
ruházattal. 

 Megfelelő biztonsági képzésben részesült. 

ENSZ BSAFE 
tanfolyam. 

Felszerelés és készletek.          A biztonsági gyakorlatokat beépítették a 
személyzet és a felszerelés csomagolásába, 
címkézésébe, tárolásába és szállításába. 

         A kezelési útmutatókat mellékelnie kell a 
különleges  felszereléshez. 

         A csapat tagjait ki kell képezni a felszerelésük 
használatára, az egyéni védőeszközökre, a 
veszélyek azonosítására és az azok csökkentésére 
szolgáló eljárásokra. 

         Az érintett országba való belépéshez megfelelő 
mennyiségű élelmiszer áll rendelkezésre, és nem 
befolyásolja hátrányosan a személyi állomány 
egészségét és teljesítményét. 

         A kezdeti szakaszhoz megfelelő víz áll 
rendelkezésre, és elegendő víztisztító berendezés 

  



áll rendelkezésre a csapat igényeinek 
kielégítéséhez. 

         A kitelepüléshez elegendő tisztálkodószer és 
higiéniai cikk áll rendelkezésre. 

Biztonság.  1. szint - minimális. 

 2. szint - alacsony. 

 3. szint - mérsékelt . 

 Le vel 4 - jelentős . 

 5. szint - magas . 

 6. szint - extrém . 

B17. Melléklet 

A balesetvédelem és biztonság 
feladatkörének ellátására 
jelöljön ki egy csapattagot. 

    

Határozza meg az általános és 
a katasztrófa-specifikus 
balesetvédelmi kérdéseket, és 
foglalja bele a csapat kezdeti 
eligazításába. 

. 

 Azonosítsa a katasztrófa sújtotta terület 
környezeti viszonyait. Indulás előtt azonosítsa az 
érintett országba történő utazáshoz használt szállítási 
módokkal kapcsolatos veszélyeket és azokról 
tájékoztassa a csapatot, valamint azokról a 
veszélyekről, amelyekkel a legnagyobb 
valószínűséggel találkoznak az érintett országon 
belüli szállítás kapcsán . 

B21., B3. És 
B17. Melléklet 

A szállítás során ellenőrizze és 
kényszerítse ki a bevált 
balesetvédelmi és biztonsági 
gyakorlatok betartását. 

    

Kérjen tájékoztatást az RDC-től 
vagy az OSOCC / UCC-től a 
balesetvédelmi és biztonsági 
szempontokról, ideértve: 

 A szállítóeszköz típusa és állapota. 

 Helyi vezetési szokások. 

 A felszerelés mozgatása. 

 Bármilyen különleges veszély szempontjából 
(pl. útviszonyok, taposóaknák, állatok, infrastruktúra, 
időjárás, fosztogatás, polgári zavargások, 
bűncselekmények, korlátozott területek, eljárások az 
ellenőrző pontokon, a kíséret eljárásai stb.) 

 Azonosítsa a rendelkezésre álló helyi 
egészségügyi képességeket vészhelyzet esetén a 
katasztrófahelyre történő szállítás során. 

  

Alkalmazzon megfelelő 
biztonsági eljárásokat. 

 Jármű ellenőrzési program. 

 Biztosítsa a tartalék üzemanyagot. 

 Mozgási eljárás, azaz csak párban mozoghat 
stb. 

 Hozzon létre kiürítési útvonalakat. 

 Hozz létre biztonságos menedéket . 

 Alkalmazzon névsorolvasási rendszert. 

  



 Hozzon létre kommunikációs protokollokat. 

  

   

6.2             Műveletek 

Tevékenység/Intézkedés Leírás Hivatkozás 

Tartson kapcsolatot az 
OSOCC / UCC-vel a 
balesetvédelmi és biztonsági 
kérdésekről. 

 Vegye figyelembe, hogy a balesetvédelmi és 
biztonsági feltételek gyorsan 
változhatnak. Biztosítson állandó hírösszeköttetést 
a helyi hatóságokkal. 

  

BoO helyszínek és útvonalak.  Folyamatosan végezzen kockázat/veszély 
elemzést a BoO-tól , az útvonalaktól és a kijelölt 
munkaterületről, és tegye meg a megfelelő enyhítő 
intézkedéseket. 

  

BoO peremvonal ellenőrzés .  Hozzon létre BoO és a munkaterület 
peremvonal-ellenőrzési eljárásokat fizikai 
akadályokkal vagy más intézkedésekkel 
a BoO telephelyének körülhatárolására. 

B14., B15., B16., 
B17. Melléklet 

Napi eligazítások.  Gondoskodjon arról, hogy a balesetvédelmi 
és biztonsági szempontok szerepeljenek a 
cselekvési tervben és a tájékoztatókban . 

B17., B18. Melléklet 

Evakuálási eljárások.  Gondoskodjon arról, hogy kidolgozzanak egy 
figyelmeztető rendszert és az evakuálási tervet, 
tájékoztassák és gyakorolják. 

 Az állomány valamennyi tagja részvételével 
rendszeresen tartson névsorolvasást a küldetés 
egész ideje alatt. 

 Győződjön meg arról, hogy a csapat tagjai 
betartják a „pár rendszert”. 

B18. , B26. Melléklet 

Biztosítson megfelelő 
megvilágítást a BoO és a 
munkahelyek biztonsága 
érdekében . 

  B14., B15., 
B16. Melléklet 

Az időjárás-előrejelzés 
folyamatos ellenőrzése. 

    

Alapvető higiénia.  Gondoskodjon az orvosbiológiai ellenőrzési 
intézkedések betartásáról (azaz a test megtalálása, 
kiemelése, a beteg kezelése, tisztálkodás, higiénia 
stb.) 

 Mielőtt elhagynák a munkaterületet és 
belépnének a BoO- ba, győződjön meg arról, hogy a 
személyzet és a felszerelés fertőtlenítő gyakorlatait 
betartják . 

  

Gondoskodjon arról, hogy a 
csapat minden alkalmazottja 

 Minden tagnak mindig hordoznia kell rádiót 
vagy más kommunikációs eszközt, amikor a BoO- n 
kívül van . 

  



megbízható kommunikációs 
eszközökkel rendelkezzen. 

Műszakbeosztások.  Gondoskodjon a csapat tagjainak megfelelő 
pihenéséről, váltásáról, hidratálásáról és 
étkeztetéséről. 

  

  

6.3             Visszavonás 

Tevékenység/Intézkedés Leírás Hivatkozás 

A személyzeti megfontolások 
ebben a szakaszban a következők: 

 A kimerültség enyhítése. 

 Kísérje figyelemmel a 
csapat tagjait a stressz jeleit 
illetően. 

 A koncentráció és a 
motiváció elvesztésének 
megakadályozása. 

 A csapat fegyelemének 
fenntartása a rendszeres 
információcsere biztosítása 
érdekében. 

  

  

6.4             Küldetés után 

Tevékenység/Intézkedés Leírás Hivatkozás 

A hazai bázishoz való 
visszatéréskor a következő 
balesetvédelmi és biztonsági 
kérdéseket kell figyelembe venni. 

 A balesetvédelemmel és 
biztonsággal kapcsolatos 
aggályokat beépítették a 
küldetés utáni 
jelentésbe. Fontos, hogy a 
balesetvédelmi megállapításokat 
és a tapasztalatokat kiemeljék és 
beépítsék a jövőbeni 
képzésekbe, helyszíni 
gyakorlatokba és az operatív 
iránymutatásokba. 

 A biztonsági 
felszereléseket és készleteket fel 
kell tölteni. 

B29. , B30. Melléklet 

Vegyen részt az USAR küldetés 
utáni beszámolóján. 

  B29. Melléklet 

  

 

 

7 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos műveletek          

Általában a következő taktikákat kell elfogadni a szennyezett-gyanús helyszín felmérésekor: 

Ha egy helyszínt szennyezettnek tekintünk, a csapatoknak értékelniük kell, hogy vannak-e eszközeik 
ahhoz, hogy biztonságban dolgozzanak ebben a környezetben. A csapatoknak nem szabad 



elkötelezniük magukat a szennyezett terület mellett anélkül, hogy alaposan megvizsgálnák veszélyes 
anyag kezelési képességüket rövid vagy hosszabb távú műveletek során. Ha helyénvalónak tekintik, 
hogy egy csapat szennyezett környezetben dolgozzon, a következőket kell figyelembe venni: 

 Gondoskodjon a biztonságos megközelítésről - mindig hátszélben és a lejtőn felfelé. 

 Gondoskodjon arról, hogy egyértelmű vezetési és ellenőrzési szabályok legyenek a helyükön 
és minden jelenlévő világosan érti azokat. 

 Mások biztonsága érdekében a lehető legjobban biztosítsa a helyszínt. 

 Próbálja meg a szennyező anyagot azonosítani (ENSZ-számok, veszélyes áruk 
vagy Hazchem- kódok). 

 Mérje fel a lehetséges károkat, és amennyire lehetséges, minimalizálja a 
környezetszennyeződést. 

 Hívjon segítséget - szakértői tanácsadás / kiegészítő erőforrások, ha lehetséges. 

 Ha a csapat képességeit nem haladja meg – tegye biztonságossá. 

 Mindig tételezze fel a legrosszabbat, amíg az ellenkezője ki nem derül. 

A fertőtlenítés lehet mind berendezés-, mind munkaigényes; ezért fontolóra kell venni azt, hogy kerüljük 
el csapat e területen meglévő képességein való túlterjeszkedést. 

Védőruházat vagy felszerelés használatakor meg kell fontolni a fertőtlenítési stratégiákat. 

Mielőtt erőforrásokat szennyezett területre irányítanának, a következőket kell fontolóra venni: 

 Kockázatelemzést kell végezni a veszély/kockázat értékelés és a helyszíni felmérés alapján 

 A csapatoknak értékelniük kell az életképes áldozatok megmentésének kockázatát, szemben 
a halottak felkutatásával.  

 A csapatoknak mérlegelniük kell a közvetlen kutatási és mentési prioritásokat is a közvetlen 
közelben. 

Bármely munkahelyen a kutatási és mentési műveletek végrehajtásakor figyelembe kell venni a 
következő kérdéseket, és a műveletek teljes időtartama alatt felügyeleti rendszert kell bevezetni: 

 Oxigén szint. 

 Anyag vagy a környező légkör gyúlékonysága. 

 Toxicitási szintek. 

 Robbanási határértékek. 

 Radiológiai kibocsátások és ellenőrzés. 

7.1 Egyéb szempontok           

A következő megfontolások befolyásolhatják a kutatási és mentési műveletek végrehajtásáról szóló 
döntést: 

 Az üregek állapota - ha a veszély könnyen elkülöníthető vagy enyhíthető, és ezt végrehajtják, 
akkor a helyzetet biztonságossá kell tenni, és a műveleteket folytatni kell. 

 Az áldozatok eléréséhez szükséges idő - ez az első áldozat eléréséhez szükséges időt 
becslése. Tartalmaznia kell a veszélyek csökkentésére, a padlók, falak, tetők stb. átvágására, 
valamint a bejutási út és a kapcsolódó szomszédos szerkezetek alátámasztásához és 
merevítéséhez szükséges időt. 

 Különleges foglalkozási információk - fokozott figyelmet és megfigyelést kapnak bizonyos 
típusú veszélyek, különösen az atomenergia, a radiológiai elemek, a különleges  katonai 
létesítmények, a vegyipari gyártás, valamint a biológiai termelés vagy tárolás veszélyei. 

 Fertőtlenítés - gondos tervezésre van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a csapat 
működjön olyan eljárásokkal, amelyek biztosítják a csapattagok - beleértve a kereső kutyákat is -
megfelelő fertőtlenítését. 

 Go vagy No-go feltételek - és az azt követő kockázatértékelések: 
o A feladat elvégzéséhez szükséges idő. 
o A rendelkezésre álló egyéni védőeszközök védelme és korlátozásai. 
o A kockázat-haszon elemzés eredményei. 
o Az erőforrás állapota. 



o Balesetvédelmi és biztonsági szempontok. 
  
Az észlelés és a nyomon követés során a következőket kell figyelembe venni: 

 A detektálásra és a monitorozásra mind a Műveleti Munkahelyeken, mind a BoO-n szükség 
van . 

 A műveleti munkaterület észlelését és megfigyelését a csapatban kijelölt veszélyes anyag 
szakembernek kell elvégeznie, és a következőkre kell kiterjednie: 
o Az egyes hozzárendelt struktúrák biztonságos peremvonalainak meghatározása. 
o Minden hozzárendelt struktúra tiszta belépési pontjának létrehozása. 
o Tervezze meg a műveletek során felmerült további üregek vagy potenciális terek 
figyelésének szükségességét. 
o A szennyeződésmentes helyek létrehozása - ideértve a szennyezett elfolyó víz 
megfelelő eltávolítását is. 
o A kijelölt szerszámok és felszerelések, beleértve a védőruházatot, 
szennyezettségmentesítésének biztosítása. 
o A kijelölt szállítójárművek fertőtlenítésének biztosítása. 

Lásd az U mellékletet a Hazmat kiértékelési útmutatóhoz. 

Megjegyzés: A Hazmat képességgel telepített USAR csapatok segítenek az esetleges kémiai 
veszélyek azonosításában katasztrófák, például mérgező kiömlések esetén. Megjelölik a 
veszélyzónát, hogy figyelmeztessenek másokat, és erről a veszélyről azonnal értesítik az UCC-t, aki 
viszont a LEMA-val egyeztet. 

 


