WYTYCZNE DLA JEDNOSTEK OSP WŁĄCZONYCH DO KSRG
PODCZAS DOSTARCZANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ
DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ
1. Do realizacji zadań związanych z pomocą żywnościową wyznacza się dwóch
ratowników OSP,
2. Przed wyjazdem po odbiór pomocy żywnościowej od wskazanej instytucji ratownicy
dokonują pomiaru temperatury swojego ciała termometrem bezdotykowym
(w przypadku braku takiego termometru można wykonać pomiar temperatury
w domu). W przypadku temperatury powyżej 37,2 do realizacji zadania powinien być
wyznaczony inny strażak OSP,
3. Dodatkowo każdy z nich zakłada dwie pary rękawiczek nitrylowych, maseczkę
jednorazową (tzw. chirurgiczną), okulary/gogle ochronne (wielokrotnego użytku),
4. Muszą być wyposażeni w pojemniki na odpady medyczne (przykład na zdjęciu
poniżej) lub w przypadku ich braku w worki na odpady (czerwone), środki
dezynfekcyjne (najlepiej w sprayu), rezerwowe maseczki jednorazowe i rękawiczki
nitrylowe,

5. Po odebraniu pomocy żywnościowej udają się pod wskazane adresy,
6. Kierowca kontaktuje się ze wskazaną osobą telefonicznie, informuje ją o
konieczności zamknięcia zwierząt domowych, przekazuje informację, że
dostarczona zostanie pomoc żywnościowa i że osoba będąca w kwarantannie nie
może mieć kontaktu z ratownikiem OSP, dodatkowo informuje osobę będącą w
kwarantannie, że dostanie informację telefoniczną, kiedy może otworzyć drzwi i
zabrać pomoc żywnościową,
7. Po dotarciu na miejsce pod wskazany adres drugi ratownik OSP zabiera pomoc
żywnościową i udaje się przed drzwi budynku mieszkalnego, zostawia paczkę i
oddala się kilka metrów (jeżeli miejscem dostarczenia paczki jest blok wielorodzinny
schodzi na półpiętro), podczas dostarczania pomocy stara się nie dotykać poręczy i
innych elementów, które mogą być potencjalnie skażone,

WAŻNE: RATOWNIK NIOSĄCY POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ NIE DOTYKA JEJ
REKAWICZKĄ, KTÓRĄ MIŁA KONTAKT Z ELEMENTAMI POTENCJALNIE
SKAŻONYMI (PORĘCZE, KLAMKI, DZWONKI ITP.)
8. Po powrocie do samochodu, jeżeli miał kontakt z elementami potencjalnie
skażonymi (poręcze, klamki, dzwonki itp.) nie wchodzi do środka samochodu,
kierowca wychodzi do niego z płynem dezynfekcyjnym i pojemnikiem na odpady,
9. Ratownik dostarczający pomoc żywnościową otwiera pojemnik na odpady, ściąga
rękawiczki sposobem wskazanym w kilku fragmentach filmu zamieszczonego na
stronie KM PSP Rzeszów „1. ściąganie kombinezonu ochronnego10 min KM PSP
Rzeszów”, (minuty filmu: 4,20-4,35; 4,58-5,30; 6,22-6,40; 9,20-10,04), zamyka
pojemnik, (jeżeli nie są wyposażeni w pojemniki wykonują pakowanie potencjalnie
skażonych rękawiczek do czerwonych worków, sposób pakowania pokazany w kilku
fragmentach filmu „2. przygotowanie odpadów do utylizacji 3 min KM PSP Rzeszów”
zamieszczonego na stronie KM PSP Rzeszów – (minuty filmu: 1,08-2-04; 3,10-3,59),
WAŻNE: W PRZYPAKU ZŁYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH, NP: OPADY
DESZCZU CZYNOŚCI TE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE PO ZDASZENIEM
10. Kierowca spryskuje pojemnik z zewnątrz środkiem do dezynfekcji,
11. Ratownik, który dostarczał pomoc zakłada drugą parę rękawiczek nitrylowych,
12. Udają się do kolejnej wskazanej osoby i powtarzają czynności,
13. Po powrocie do koszar pojemnik na odpady lub czerwone worki muszą zostać
oddane do utylizacji do 72 godzin jeżeli były przechowywane w temperaturze od 10 18 oC, do 30 dni jeżeli były przechowywane w temperaturze do 10 oC.

WAŻNE:
Pojemnik na odpady medyczne, 2 l, Producent: MED-PLAST
Pojemnik na odpady medyczne o pojemności 2 l wykonany z tworzywa sztucznego –
polipropylenu. Jest całkowicie szczelny, odporny na przekłucia i odczynniki chemiczne.
Posiada specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od
strzykawki. Opatrzony etykietą ostrzegawczą zgodnie z wymaganiami PZH. Czerwony
pojemnik przeznaczony jest na odpady:
• zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy
zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, do którego są podstawy sądzić, że
wywołują one choroby u ludzi i zwierząt;
• części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej
przechowywania;
• zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologiczne o właściwościach zakaźnych;
• pozostałości z żywienia pacjentów na oddziałach zakaźnych.
Pojemniki powinny mieć zamykanie, które nie wymaga kontaktu z jego zawartością.
Pojemniki muszą zostać wymienione nie rzadziej niż co 72 godziny z wyjątkiem worków, do
których zbiera się wysoko zakaźne odpady medyczne - wymienia się je co 24 godziny.
W przypadku uszkodzenia pojemnika, należy wyrzucić go w całości razem z zawartością.
Należy pamiętać, aby nie przewozić odpadów medycznych poza miejsce ich wytwarzania!
Opakowanie: 1 szt.

WAŻNE:
W przypadku nawiązania bezpośredniego kontaktu z osobą poddaną
kwarantannie należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z Dyżurnym
Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie.
W razie wątpliwości proszę kontaktować się z Dowódcą JRG-2 bryg. Andrzej
Skomra tel. 698 544 439.

