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WYPOCZYNEK

ORGANIZATOR wypoczynku zapewnia:

bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności
organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym
wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz
warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach
o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji

Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
- organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb
wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku.



WYPOCZYNEK

Opinia potwierdzająca spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony
przeciwpożarowej, wydana przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego
(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, jest ważna przez okres 3 lat od dnia jej
wydania, jeżeli warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu nie uległy
zmianie.



WAKACJE W LESIE

ZANOCUJ W LESIE

https://dziecieceinspiracje.pl/2022/02/11-powodow-dla-ktorych-warto-zapisac-dziecko-na-oboz-harcerski.html

https://www.lasy.gov.pl/pl/turystyka/program-zanocuj-w-lesie/mapa-obszarow-objetych-programem-zanocuj-w-lesie



Przyczyny pożarów lasu



Stopień zagrożenia pożarowego lasu (metoda IBL)
aktualny stan zagrożenia pożarowego lasu określany na podstawie

parametrów: wilgotność ściółki w drzewostanie sosnowym III klasy wieku na siedlisku
Bśw, wilgotności względnej powietrza oraz współczynnika opadowego.

Określany w terminie od 1 marca do 30 września danego roku. Pomiary
dokonywane są o godzinie 9 i godzinie 13.

stopień 0 - brak zagrożenia
stopień 1 - zagrożenie małe

stopień 2 - zagrożenie średnie
stopień 3 - zagrożenie duże

Stopień zagrożenia pożarowego ustalany jest dla strefy prognostycznej.



PRZEDMIOTY NIEBEZPIECZNE



NIEBEZPIECZNE ZWIERZĘTA I ROŚLINY



NIEBEZPIECZNE ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE

https://meteo.imgw.pl/dyn/#group=radar&param=cmax&loc=52.24,21.034,6

https://meteo.imgw.pl/dyn/#group=radar&param=cmax&loc=52.24,21.034,6


EWAKUACJA



EWAKUACJA

W przypadku powzięcia informacji o zagrożeniu dla bezpieczeństwa
uczestników obozu:
 stanowisko kierowania KM/P PSP informuje komendanta obozu o zagrożeniu

a w przypadku braku możliwości kontaktu z komendantem obozu z pozostałymi
wyznaczonymi do kontaktu osobami,

 w przypadku braku kontaktu z komendą obozu nawiązuje kontakt z dyżurnym
właściwej jednostki Policji w zakresie przekazania informacji o zagrożeniu,

 w przypadku braku możliwości przekazania informacji o zagrożeniu przez Policję
dysponuje najbliższą jednostkę krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

W przypadku otrzymania od komendy obozu informacji o potrzebie
ewakuacji do miejsca bezpiecznego schronienia, stanowisko kierowania KM/P PSP
dysponuje odpowiednie siły i środki.



EWAKUACJA
PROCEDURA 1

 uczestnicy obozu pakują do plecaków podręcznych podstawowe rzeczy (np. ubranie
na zmianę, ubranie przeciwdeszczowe, dokumenty, lekarstwa, itp.),

 w przypadku posiadania radiotelefonu wprowadza się stały nasłuch na kanale
ratowniczym,

 utrzymuje kontakt telefoniczny z Państwową Strażą Pożarną lub najbliższym
miejscem w którym znajduje się telefon,

 wszyscy wychowawcy/drużynowi są w bezpośrednim kontakcie z komendą obozu,
 ogranicza się wyprawy i przedsięwzięcia w oddaleniu od obozu.



EWAKUACJA
PROCEDURA 2

 powiadomienie o ewakuacji właściwego miejscowo stanowiska kierowania komendy
miejskiej (powiatowej) Państwowej Straży Pożarnej i służby dyżurnej właściwej
jednostki Policji,

 ewakuację obozu do wyznaczonego miejsca zbiórki do ewakuacji,
 zabezpieczenie obozu,
 ewakuację do miejsca bezpiecznego schronienia.



PLAN SYTUACYJNY



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


