NYHEDSBREV april 2020
Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet redigeres af Majken Machon
Aabenhus og det udkommer via intranettet så ofte, der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til
indhold i nyhedsbrevet, så er du meget velkommen til at kontakte Majken på post@bsik.dk

Ingen sygemeldte med COVID-19 for Beredskab & Sikkerhed
På nuværende tidspunkt er vi så heldige, at vi ingen sygemeldinger har med COVID-19 i Beredskab &
Sikkerhed. Det betyder, at vi nu er klar til at åbne en smule mere op i tråd med den øvrige genåbning af
samfundet.
Denne åbning foretages dog med forbehold for, at skulle der komme en kraftig stigning i sygemeldinger, så
træder vi igen et skridt tilbage.
Det er besluttet, at vender tilbage til normalen i forhold til, hvem der må køre med på udkald:



Der må køres til brand som normalt. Det vil sige, at det ekstra mandskab som møder op på stationen
ved udkald, nu må køre med igen (så længe der er plads i ASP og VTVG)
De nye instrukser er stadig gældende på alle de øvrige forhold. Derfor:
o Det er stadig ikke tilladt at have sociale aktiviteter og mødes på stationen
o Rengøring af køretøjer mm. efter indsatser gælder stadig.
o Husk at holde afstand.

Ny station Rønde
Det er nu blevet afgjort, at det er Aalsrode tømrerfirma, der skal bygge den nye station i Rønde.
Arbejdet forventes at gå i gang medio 2020 og afsluttes medio 2021. Det bliver fantastisk at komme i gang!

Til info til de stationer der er koblet på Fire Service Rota.
Fra på lørdag vil radioprøven også komme på Fire Service Rota. Det er blevet testet på station Knebel med
succes, og derfor vil de stationer, som har Fire Service Rota, fremover også modtage prøverne af den vej.

Eksplosion på skib i Grenaa Havn
Torsdag den 23/4 var der udkald til Grenaa Havn. I meldingen stod ”eksplosion i tank i skib”.
Der var tale om en kompliceret hændelse med brandslukning og redning af tre svært tilskadekomne under
meget vanskelige vilkår. Tre tilskadekomne blev fløjet til behandling på Rigshospitalet. To brandmænd fra
Station Grenaa arbejdede på stedet, da ulykken indtraf, men var heldigvis ikke blandt de tilskadekomne. De
var til gengæld med til sammen med brandmændene fra station Grenaa og ISL at yde en fantastisk indsats
for at redde de tilskadekomne ud af skibet, så læger og ambulancereddere kunne fortsætte behandlingen.
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Der gik kun 55 min fra meldingen indtraf, til de tre patienter fløj afsted med helikoptere. Ved ankomst ved
Rigshospitalet, var alle tre patienter i live. Jeg vil gerne sige hver enkelt der deltog i indsatsen tusind tak – jeg
har dyb respekt for det vigtige arbejde, I sammen udførte på denne indsats.
Morten Sønderby

Efterfølgende har jeg modtaget en mail fra Falcks operative leder, Christian Agerskov, hvor han roser
brandfolk og indsatsleder for godt og professionelt arbejde under indsatsen. Den fortjener at få plads her:
”Hej Morten
Tak for hjælpen med kontakt til din indsatsleder i Grenå. Du får lige en kort tilbagemelding med ros til dit
personale. Vores Ambulancepersonale fortæller, at den indsats som brandfolkene yde på det meget komplekse
skadested var helt i top. Den måde som jeres personale håndterede de 3 svært tilskadekommen var til UG.
Kommunikationen var rigtig god med indsatslederen.
Den måde som brandfolkene fik patienter ud på under de meget vanskelige forhold, gjorde at Ambulanceredderne
kunne gå direkte til behandlingen af dem. Så stor ros til løsningen af en meget speciel opgave.
Mvh Christian
Operativ leder/Paramediciner

Indsats og øvelse
Det var en stor indsats og en af de svære. Men alle de øvelser vi har haft på skrotskibene på havnen gav
virkelig mening og det gjorde, at mandskabet var yderst effektive under indsatsen.
Der var 5 personer på skibet da eksplosionen indtraf.
To personer på dæk 2 og tre personer på dæk 1. De to personer på dæk 2 var ok og de hjalp en af de tre
personer op som var meget forbrændt fra dæk 1.

Dæk 1
Dæk 2

Placering af personer på skibet

Her kom første person op med hjælp fra dem på dæk
2.

Her fik vores røgdykkere og Michael Jespersen de
sidste to personer op.
Som man kan se er der ikke meget plads, og
personerne skulle på båre og hejses op af det lille hul.
Det var en svær opgave at få personerne fastgjort på
båren, da de var meget forbrændte og den ene var
derudover heller ikke ved bevidsthed.

Placering af trykflasker.
Det er svært at se. Men der var et sæt
ilt- og gasflasker få meter fra lugen,
hvor vi reddede personerne op fra.

Indsatsen bestod af følgende:
Grenaa sprøjte 1110
= 5 personer
Grenaa tankvogn 1210
= 2 personer
Grenaa sprøjte 1130
= 3 personer
Kollegastøtte
Per Thomas på havnen og Rasmus Borg på brandstationen
Udover egne folk deltog også:
4 læger i 3 biler
3 ambulancer
3 helikoptere
12 personer fra Psykiatriske skadestuer til krisehjælp
Indsatsleder Politi
3 politibiler
3 biler fra politiets teknisk afdeling
Arbejdstilsynet
Redningsstationen med Redningsbåd. Leverede ilt til ambulanceredder
Kontaktpersoner fra havnen og skibet, samt mange andre.
Kæmpe stor ros til mandskabet og vagtcentralen.
Jan Recke
Indsatsleder

Kontaktoplysninger
Hvis du har noget på hjerte, så skriv til Morten på: mss@bsik.dk
eller ring mellem 08-16 på 4030 0973.
Ansatte i Beredskab & Sikkerhed med spørgsmål til driften skal primært trække på stationskoordinatorerne.
Kan du ikke få svar på dit spørgsmål her, så er du velkommen til at trække på områdekoordinatoren:
Område Vest: omrvest@bsik.dk
Område Syd: omrsyd@bsik.dk
Område Nord: omrnord@bsik.dk
Uddannelse: udd@bsik.dk
Logistik: log@bsik.dk
Falck-ansatte kontakter Bjarne Jørgensen på bjj@falck.dk hvis der er spørgsmål til driften.

