NYHEDSBREV oktober 2019
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

Kommer der ikke nyhedsbrev mere?
Det spørgsmål har vi hørt et par gange på det sidste, og jo, der kommer nyhedsbrev ud, når der er nyhedsstof
til det.
Så lad dette være en opfordring til alle om at sende nyheder, billeder og tekst til post@bsik.dk, for I må helt
klart have historier der skal deles

Nær-ved-ulykke: Container tæt på at vælte 20.07.2019
Velfærdscontaineren kaldes ud til assistance. Den bliver med 1510 placeret på en smal grusvej, hvor der er
en lille smule hældning. Da containeren skal tages op og tages med hjem, drejer den skråt, så den ikke
rammer ”rullerne” på 1510. CHF på 1510 prøver at køre lidt frem for at rette den til, men 1510 graver sig
ned i grusvejen. CHF på 1510 prøver at køre lidt frem og tilbage for at komme fri, da den så får ”fat” og
begynder at køre frem gør den det så voldsomt, at containeren begynder at tippe til den ene side (mod
højre), så den kun hviler på det ene hjørne. Den var meget tæt på at tippe hele vejen om på siden.
Når velfærdscontaineren kaldes ud på et skadested, så skal den så vidt det er muligt placeres på et fast
underlag som asfalt, stenbelægning eller anden belægning, der er kørefast til tunge køretøjer.

Nær-ved-ulykke: Dæk eksploderet på mejetærsker 25.08.2019
Under en brand i en mejetærsker eksplodere venstre fordæk. Ved vores ankomst ligger venstre fordæk ved
mejetærskeren, og fælgen ligger ca. 50-60 meter fra mejetærskeren inkl. nav.
På baggrund af denne registrering skal der ved brand i større køretøjer altid tages højde for, at
mandskabsplacering altid er i dæks køreretning, og aldrig på siden af sådanne dæk.

Billeder på skadesteder
På det seneste har der desværre været episoder, der gør det nødvendigt at minde om, at der på skadesteder
kun tages billeder til brug for Beredskab & Sikkerheds dokumentation af et skadesforløb. Billeder af denne
karakter må ikke deles på de sociale medier.
Såfremt der skal tilvejebringes billed- eller videodokumentation fra et skadested, så er det HL eller ISL alene,
der varetager denne opgave. Andre, der ikke har det formål, skal ikke tage billeder m.m.
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Arbejdsmiljø
Da vi har fokus på at optimere arbejdsmiljø beder vi om, at når indsatsbeklædning skal til vaskeri, pakkes en
hel indsatsbeklædning i én pose. Dette er for at optimere vaskeriet uden at personel kommer i kontakt med
forurenet og sodet indsatsbeklædning, men også for at sikre at vaskemaskinen ikke overdoserer.
Når indsatsbeklædningen er i pose fra skadested til station/tøjcontainer, videre til vaskeri og til sidst i
vaskemaskinen, reducerer eksponeringen af forurening og sod til et minimum, for de personer der håndterer
det.
Ren indsatsbeklædning er pakket ind i en plastpose med markering af jakke/bukser samt størrelse.

En hilsen fra Morten Sønderby
Kære alle sammen
Så blev det tid til at gøre status efter den første måned. Jeg er blevet taget rigtig godt imod af jer alle – og
det skal I have tak for.
Den første tid er gået med at lære organisationen af kende, dvs. møde så mange medarbejdere som muligt
og få hilst på nøglemedarbejdere hos kommunerne. Jeg kan ikke sige at jeg er i mål endnu, men jeg er godt
på vej.
Der har været afholdt rigtig mange møder, hvor jeg blandt andet har været på besøg i de fire kommuner,
både hos borgmestre, direktioner og sekretariater.
Jeg har alle steder mødt et meget positivt syn på Beredskab & Sikkerhed. Det gælder både på det
forebyggende område i forhold til brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling, hvor vores
samarbejdspartnere i kommunerne er glade for den faglighed og professionalisme, som de møder i
kontakten med os i BSIK.
Det gælder i særdeleshed også i de situationer, hvor vores brandmænd håndterer kritiske hændelser og i
arbejdet med at forhindre hændelser i at udvikle sig. Det mærkes tydeligt, at I er med til at sikre trygheden
for den enkelte borger og medarbejder – men det skaber også ro og sikkerhed
for kommunerne, for de ved, at vi gør alt hvad vi kan for at sikre fortsat drift
for institutioner, medarbejdere og borgere, hvis og når en kritisk hændelse
opstår. Og dette tilmed på en måde, hvor I udviser empati og omsorg for de
berørte. I den sammenhæng har jeg også bemærket, at der er stor ros - men
også fortsatte forventninger til vores krisestyring og kriseledelse – dvs. at vi er
med til fortsat at hjælpe og bistå kommunernes forvaltninger med at
igangsætte kriseledelse, når og hvis en hændelse indtræffer.
Her har Beredskab & Sikkerhed vist vejen for kommunerne, og det forpligter!
Det var dejligt at få hilst på mange af jer til stormøderne i Kolind, hvor jeg
havde lejlighed til at fortælle lidt om mig selv og den første tid i BSIK.
Nu er jeg på vej rundt til stationsmøder på hver enkelt station. Det er dejligt at møde jer på jeres
hjemmebane og høre hvad der rør sig lokalt og at se stationerne og få indtryk af de lokale forhold.

Det er rigtig dejligt at mærke hvor dedikerede og engagerede I er i jeres arbejde og arbejdsplads – det er et
rigtig godt fundament for det fremadrettede samarbejde.
De første uger er strøget afsted – og jeg er klar til at den næste tid, bliver mindst ligeså spændende og med
fuld fart på den min lille røde UP

Velkommen til Morten
Mortens første dag bød på velkomstreception på stationen i Hadsten. Her fik han overrakt en lille ”pakke”
af Niels Henrik med blandt andet informationer til krisestyring, en radio og stjernerne til uniformen.
Efter receptionen og de taler der fulgte med, var fuldtidspersonalet klar til personalemøde, og så var Morten
i gang
For at give alle mulighed for at hilse på den nye direktør, blev der afholdt to stormøder i Glassalen i Kolind,
hvor Morten præsenterede sig selv og besvarede spørgsmål fra de fremmødte.

Rekruttering med dukker?!
Jo, den er god nok. Selvom brandfolk er nok så seje, så leger
vi i øjeblikket med dukker. I hvert fald i rekrutteringsøjemed.
På skift imellem stationerne, bliver der sendt to mannequindukker rundt, som har været rekrutteringsambassadører i
blandt andet lokale brugser ol. Ved dukkerne kan man
forsyne sig med vores rekrutteringsfolder. Folderen beskriver
grundigt, hvordan det er at være brandmand hos Beredskab
& Sikkerhed. I kan se den her http://bsik.dk/content/du-kanogså-blive-brandmand. Folderen er delt ud på alle
stationerne, og når I løber tør, kan flere rekvireres hos Anja.
I Hornslet fulgte de ”udstationeringen” op med et Facebookopslag, og man må sige, at det har givet et fornuftigt afkast.
Opslaget nåede ud til 11459 personer og var delt 48 gange,
hvilket resulterede i tre nye brandfolk. Og det var bare i løbet
af de første 23 timer, ud af de i alt 3 uger, dukkerne skulle stå
i Brugsen.
Dukkerne fortsætter der rundrejse lidt endnu.

Simone fra Station Hornslet har også slået et slag for rekruttering på P4 Østjylland. Udsendelsen blev sendt
torsdag den 26. september kl. 7.45. Det kan høres online og begynder omkring 1.31 inde i programmet og
igen ved 1.37.

Stafet For Livet
Stafetten i Rønde startede med en ordentlig regnbyge,
men så var vejret ellers med os, og stemningen og
humøret var højt.
Der kom ekstra gang i løbe-benene, da
beredskabsdirektørerne Morten Sønderby og Kasper
Sønderdahl (Østjyllands Brandvæsen) udfordrede
hinanden på ruterne.
Der blev hygget om deltagerne med kage, slik og mad fra
grillen. En stor tak til alle dem, der tog del i nedtagning af
telt og oprydning på pladsen, og til alle deltagerne. Det
var sejt kæmpet.
I alt blev der gået/løbet/cyklet 1646 klik og der er indtil nu
indsamlet 18.703 kr.

Funktionsuddannede brandfolk den 29. september
I weekenden i uge 39 bestod 10 nye funktionsuddannede brandfolk deres eksamen. Vi glæder os til at sætte
dem i sving på stationerne. Stort tillykke til Halfdan- Station Hornslet, Thomas A. - Station Ebeltoft, Emil Frivillig Grenaa, Sarah - Frivillig Grenaa, Peter - fuldtidsansat, Pernille - Station Kolind, Thomas C. - Station
Kolind, Thomas P - Frivillig Grenaa, Thomas R og Tommy – Frivillige ved Sydøstjyllands Brandvæsen.

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.

