Тимошки младежки център
Зайчар, Република Сърбия

Свободен младежки
център – Видин

СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР
3700 Видин, ПК 19, ул. „Акад. Ст. Младенов“ 11
тел. 094/601983, 0879315160, ел. поща: info@fyc-vidin.org, www.fyc-vidin.org

Проект „Да премахнем границите пред доброволчеството
в извънредни ситуации“, № CB007.2.22.065
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 – 2020 г.

Наръчник

за младежко доброволчество
в извънредни ситуации

http://4volunteering.org

Наръчник

за младежко доброволчество
в извънредни ситуации

Видин, 2021

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз
чрез Програмата за трансгранично сътрудничество
Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007.
Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на
Сдружение „Свободен младежки център“ и по никакъв начин
не трябва да се възприема като израз на становището на
Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

2

4volunteering.org

От съставителите
Този сборник с учебни материали е продукт на проект „Да премахнем
границите пред доброволчеството в извънредни ситуации”, реализиран в
периода 2020 – 2021 г. от сдружение Тимошки младежки център – Зайчар,
Сърбия, в партньорство със Свободен младежки център – Видин, и с подкрепата на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП
България – Сърбия 2014 – 2020 г.
Наръчникът е предназначен за младежките работници, работещи с
доброволци в полето на защитата и спасяването при бедствия и аварии.
Високо ценим всякакви мнения, предложения и критики от нашите читатели с оглед бъдещото подобряване както на това методическо пособие,
така и на доброволческата работа в извънредни ситуации.
Искаме да изкажем нашата искрена благодарност на всички, които подпомогнаха с идеите и опита си това издание, както и на хората, които успешно го тестваха от двете страни на границата в трудното време на световна
пандемия.
Екип на проект
„Да премахнем границите пред доброволчеството
в извънредни ситуации“
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Защо наръчник за доброволчество в
извънредни ситуации?
Това ръководство и обучението, което можете да проведете с помощта му, обхваща основните знания и умения, необходими на доброволци
в случай на инцидент, когато аварийните служби не са на разположение
веднага.
В допълнение ръководството предоставя възможност те да се учат и развиват умения, които ще ги подготвят като потенциална бъдеща подкрепа
на професионалните екипи при спасителни и смекчаващи пораженията
дейности след природни и други бедствия.
Имайте предвид, че доброволческите дейности не могат и не трябва да
заменят действията на професионалистите – пожарникари, полиция или
Бърза помощ.

За доброволчеството
Доброволчеството е неразделна част от всяко общество и неговата основа, върху която се присаждат ценностите на мира, толерантността, солидарността и хуманността. То се среща под различни форми – от традиционните обичаи на взаимопомощ до организираните действия на общността по време на криза.
Вярата, на която се основава доброволческият труд, е, че постигането на
положителни промени на местно ниво, решаването на специфични проблеми в малката общност водят до промени на глобално ниво. Целта на
ангажирането на местното население е именно да се постигне положителна промяна, т.е. да се решат онези проблеми, които са важни за членовете на общността, но и да се промени осведомеността на глобално ниво.
По този начин практически се показва, че с добра воля и малко организация може да се постигне и промени много.
Доброволческата дейност е в основата на функционирането на повечето
организации на гражданското общество, на граждански инициативи, студентски движения и професионални сдружения. Ролята на доброволците
също е важна за много благотворителни организации, където те могат да
бъдат до голяма степен или дори напълно отговорни за работата на организацията, като допринесат със своя опит.
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Доброволците не само трябва да присъстват, за да намалят разходите,
но тяхното присъствие трябва да допринесе за реализирането на съществуващите възможности на организацията и за създаването на нови. Доброволците внасят ново измерение в работната среда. Със своята добра
и свободна воля те разширяват хоризонтите на организацията и платения персонал, защото носят по-широк спектър от знания, опит, умения,
талант, експертиза, могат да посочат грешки, да внесат разнообразие по
отношение на образованието, нагласите, убежденията, а често елементи
на страст и ентусиазъм за работа. Те са иновативни и често са готови да
поемат рискове, така че могат да помогнат за изпълнението на основните дейности на организацията, но могат да създадат и реализират свои
собствени проекти. Често доброволците гарантират приемствеността на
работата в организациите на гражданското общество, които нямат платен
персонал.
По този начин доброволческият активизъм предполага доброволен и безплатен труд за постигане на общото благо и е от голямо значение за решаването и разбирането на проблеми в рамките на организации, институции
и извън тях – в рамките на местната общност. Чрез участие в доброволчески дейности отдадените доброволци притежават или развиват чувство
за отговорност за общността чрез изграждане на социални ценности като
толерантност, мир, солидарност, чувство за общност и равенство. В допълнение към благосъстоянието на другите чрез доброволческа работа
доброволците придобиват богат опит в обучението и придобиването на
нови знания и компетенции.

За доброволческия мениджмънт
Доброволческият мениджмънт е система, която осигурява успешно управление на ресурсите на доброволческа програма, услуга или доброволчески център. Доброто управление на елементите на доброволческия мениджмънт, вниманието към всяка стъпка и нуждите на доброволците и
потребителите на доброволчески дейности, ясната комуникация и навременните действия могат да се превърнат в много важна сила на местната
общност независимо за кой сектор говорим – култура, спорт, екология или
извънредни ситуации.
Доброволческият мениджмънт включва:
1. 	Анализ на нуждите и планиране на доброволческите програми
2. Съставяне на описание на доброволческите позиции
3. Промоция и реклама на доброволческите програми
4. Подбор и координация на доброволците с доброволческите позиции
8
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5. 	Ориентация и обучение
6. Супервизия и подкрепа на доброволците
7. 	Оценка на доброволческите програми
8. Признаване на доброволчески ангажимент и награждаване на доброволците
Изброените елементи на управлението на доброволците имат универсален характер и могат да бъдат приложени във всеки сектор на доброволческа дейност. Доброволците са част от местната общност и следователно
неразделна част от всеки сектор на обществото. С добрата разработка,
прилагане и практикуване на всички стъпки от управлението на доброволци, включвайки възможно най-много местни партньори, се печели готовност и предимство при всяко потенциално бедствие.
Към всеки от секторите може да се подходи поотделно, като се изяснят
неговите специфики и по този начин допълнително се изясни контекстът
на доброволчеството, неговите причини и ефекти върху доброволците,
организаторите и местната общност.
Този наръчник се фокусира върху извънредни ситуации, при които ролята
на доброволците е недостатъчно призната, но неизмеримо важна. Доброволците и ролята на доброволците не е потвърдена в достатъчна степен и
степента на легитимност на тяхното съществуване не е достатъчно висока.
Обществената подкрепа за доброволците е тиха и изисква участието на
няколко сектора и участници от местната общност.
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Уводно занятие
Цели:
 Да се запознаят участниците помежду си и с лектора/треньора;
 Да се представи обучението – неговите цели, програма, график и т.н.;
 Да се дискутира ролята и мястото на доброволците в извънредни ситуации.
Приветствайте участниците с „добре дошли“ в курса. Докато все още се
събират, помолете ги да попълнят предварително приготвения списък с
точните им имена и данни за контакт.
Представете себе си накратко и вашия опит в обучения на младежи, включително в провеждането на такива, свързани с реагиране в извънредни
ситуации. След това дайте думата на всеки от участниците да представи
себе си, като включи информация за мотивацията си за участие в курса за
доброволци в извънредни ситуации и за предишен доброволчески опит,
ако има такъв.
Обяснете на присъстващите как ще бъде организиран курсът – неговата времева рамка, графика на срещите и пр. Дайте информация за безопасността
в учебното помещение и сградата, включително за аварийните изходи.
Заедно с участниците изработете групови правила по време на занятията. Добре е, доколкото е възможно, предложенията да идват от самите младежи. Ако е нужно, подпомагайте формулировката им. Запишете
правилата на лист от флипчарт и го закачете на стената, за да се вижда от
всички. Запазете листа за следващи занятия. Групови правила могат да
бъдат например:
 Да спазваме времевия график;
 Да се изслушваме, без да се прекъсваме;
 Да ограничим използването на мобилни телефони;
 Да не оценяваме мнението на другите;
 ...

Увод в тематиката
Докато персоналът за оказване на спешна помощ е най-добре обучен и
оборудван за справяне с извънредни ситуации, той може да не е веднага
на разположение при големи или катастрофални бедствия. В такива ситуации членовете на общността могат да бъдат оставени сами с часове и
дори с дни. Може да се наложи да разчитат на собствените си ресурси за
10
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храна, вода, първа медицинска помощ и подслон, а съседите или колегите да трябва да окажат незабавна помощ на тези, които са наранени или
по друга причина се нуждаят от нея.
Доброволците могат да реагират в периода непосредствено след бедствие, когато ресурсите за справяне са претоварени или забавени. Също
така те могат координирано да подпомагат и действията на професионалните екипи, но само ако са достатъчно подготвени и официално признати
от управлението на извънредните ситуации като част от ресурсите за реа
гиране.
Наблегнете на факта, че от доброволците не се очаква по никакъв начин
да заменят действията на професионалистите – такива като пожарникари или спешни медици. Нещо повече – това е строго забранено, защото
могат вместо да помогнат, допълнително да навредят, в това число и на
себе си. Както се казва, вместо да са част от решението, стават част от
проблема.
Очертайте целите на обучението: Това обучение обхваща основни умения, които е важно да се знаят при бедствие, когато аварийните служби не
са на разположение веднага. Като се научат как да работят в екип, съседите и колегите ще могат да направят най-доброто за най-голям брой хора
след бедствие. Освен това ще бъдат дадени знания и развивани умения,
които да подготвят доброволците като потенциални бъдещи помощници
на професионалните екипи в дейностите по спасяване и ограничаване на
щетите от бедствия.

Доброволните формирования в България
Съгласно Закона за защита при бедствия за самостоятелни действия и/или
за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система в България на териториален принцип се изграждат Доброволни формирования. Такива могат да се създават в общините с решение на Общинския съвет или от юридически лица (като например в големи промишлени
предприятия) с решение на техните органи. Съгласно закона доброволец
в извънредни ситуации може да бъде всяко навършило 18 години дееспособно физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично
заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер,
освен ако е реабилитирано. Има ограничение служители от Министерството на вътрешните работи (МВР) и военнослужещи от Министерството
на отбраната (МО) да не могат да бъдат доброволци. Доброволците от
формированията трябва да преминат успешно специализирано обучение
и да бъдат сертифицирани. Доброволните формирования се регистрират
в нарочен регистър и всеки от доброволците получава уникален номер.
Доброволците от доброволните формирования изпълняват следните ос11

новни дейности по защитата на населението:
 спасителни операции;
 ограничаване и ликвидиране на пожари;
 операции по издирване и спасяване;
 извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
 оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и
извънредни ситуации;
 други операции, свързани със защитата.
За времето на обучение или извършване на дейности по защита от населението доброволците получават възнаграждение.
За повече информация относно доброволните формирования вижте Наредбата за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и
извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
Тук водещият трябва задължително да обърне внимание, че този курс не
цели да подготвя доброволци за участие в Доброволните формирования,
където изискванията са по-големи и се преминава по-сериозна подготовка. Но курсът би могъл да се разглежда като стъпка в тази посока, предизвиквайки интерес към доброволчеството в извънредни ситуации. Наученото в него може да бъде приложено най-малкото в домашни условия и
за защита на семейството, съседите и колегите. Ако искате по-късно да
станете доброволец в Доброволно формирование и отговаряте на условията, обърнете се в общината по местоживеене.

Преглед на курса
Изброете темите, които ще бъдат разгледани в този курс. За всяка тема
дайте кратка информация, за да могат участниците да се ориентират. Можете също така да очертаете знанията и уменията, които те ще придобият.
Дайте възможност за въпроси.

Упражнение: Изграждане на кула
Упражнението представлява изграждането на кула от предоставени материали за определено време. За целта участниците се разделят на групи
от по 4-5 души и на всяка група се предоставя ножица, скоч лента и два
големи листа картон (важно е материалите да са напълно еднакви). Всяка
група ще разполага с времето от 5 минути да се договори как да построи
кулата и още 5 минути да извърши това. Участниците трябва строго да съ12

4volunteering.org

блюдават времето, не се допуска строителството да започне, преди да са
изтекли първите 5 минути, независимо че може да са се договорили побързо. Печели тази група, чиято кула е най-висока и при това достатъчно
стабилна.
Кажете на групите кога да започнат, след това на 5-ата минута им кажете
да започнат да строят и накрая, на 10-ата минута, им кажете да прекратят
строителството. Проверете резултата и наградете групата, която се е справила най-добре, с аплодисменти или някакъв дребен подарък.
В края попитайте участниците защо според тях сте направили това упражнение. Обърнете внимание, че уменията, които групите използват по време на упражнението, са същите, които ще използват като доброволци в
извънредни ситуации. За да постигнат обща цел, непознатите хора могат
да работят по непознат проблем с непознати инструменти в непозната обстановка и за лимитирано време.

13

Подготовка на местната общност
Цели:
 Да се мотивира подходът за ангажиране на цялата общност, използван в курса;
 Да се запознаят обучаемите с планирането на защитата от бедствия и
отговорностите на отделните участници.
Както вече бе отбелязано в предходното занятие, невинаги може да се
разчита на бърза и навременна помощ на професионалисти в извънредна
ситуация или бедствие. Общността трябва да развива собствени ресурси
за справяне с бедствието, с неговите последици, но също така и за превантивни мерки. Всичко това прави подготвеността на местната общност
ключов фактор за намаляване на пораженията от бедствените събития.
Подготвеността на местната общност, от своя страна, също се определя от
редица уникални за самата нея фактори, сред които спадат:
 Най-вероятните заплахи от бедствия – както природни, така и предизвикани от човека;
 Уязвимостта на района;
 Наличните ресурси за справяне с бедствия на територията;
 Уменията на общността за адекватна реакция;
 Съставът на общността – демографски, културен, професионален и пр.
Ще разгледаме поотделно всички елементи на общността, които трябва
да бъдат ангажирани в процеса: публични власти, лидерите от публичния,
частния и гражданския сектор, както и самата общественост (гражданите).

Публични власти
Правителството носи отговорността да разработва, тества и усъвършенства плановете за действие при извънредни ситуации, да гарантира, че
реагиращите имат адекватни умения и ресурси и предоставя услуги за защита и подпомагане на своите граждани.
Когато говорим за публична спешна или аварийна помощ при бедствие,
ние имаме най-често предвид:
 Управлението на извънредни ситуации;
 Органите за противопожарна защита;
 Спешната медицинска помощ;
 Полицията и другите правоохранителни органи.
За да отговори на предизвикателства в бедствени ситуации, публичната
14
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власт (особено на местно ниво) е заинтересована да удължи този списък и
да включи общността в процеса на планиране и реагиране. По този начин
тя ще:
 Разчита на ресурсите на общността в случай на извънредна ситуация;
 Получи надеждна и актуална информация за състоянието в момента;
 Насърчи програми за обучение и доброволчество.
В България на областно ниво Областният управител организира и ръководи защитата при бедствия в областта, а Кметът – на територията на общината. И в двата случая това става на базата на предварително разработени
и приети планове за действие в случай на бедствие.

План за защита при бедствия
Планът за защита при бедствия (ПЗБ) представлява възможност за подобряване на взаимодействието и координацията за намаляването на риска
от бедствия в полза на обществената безопасност. Процесът на планиране
включва:
 Устойчиво управление на риска от бедствия чрез превенция, готовност, реагиране и възстановяване;
 Управление на всички опасности;
 Интеграция на всички структури, участващи в разработването и изпълнението на ПЗБ.
Процесът на изработване и изпълнение на ПЗБ изисква координация и
ясно разпределение на отговорностите по превенцията, готовността, реагирането и възстановяването при бедствия с по-активно участие на всички
заинтересовани страни на всички нива (местните власти, териториалната
администрация и териториалните звена на централната администрация
на изпълнителната власт, службите за спешно реагиране, доставчиците на
основни стоки/услуги, юридически лица, включително юридически лица
с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска
от бедствия в рамките на съответната територия).
Обяснете, че ПЗБ е документ, който описва как общността ще функционира
при извънредна ситуация. В България с ПЗБ задължително се определят:
 целите на плана и връзката с Националната стратегия за намаляване
на риска от бедствия;
 опасностите и рисковете от бедствия;
 мерките за предотвратяване или намаляване на риска от бедствия;
 мерките за защита на населението;
 разпределението на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки;
15

 средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на дейностите;
 начинът на взаимодействие между съставните части на единната спасителна система (ЕСС);
 редът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, на съставните части на ЕСС и населението при
опасност или възникване на бедствия;
 редът за обявяване на „бедствено положение“;
 мерките за възстановяване;
 сключените споразумения с юридическите лица и едноличните търговци, включени в плановете за защита при бедствия.
Ако разполагате с достатъчно време, запознайте участниците с ПЗБ на вашата община (обикновено е достъпен на сайта на общината), като след
това организирайте дискусия с въпроси от рода: Какво ви направи впечатление в плана? Считате ли, че той е адекватен и действително ще ни
защити при бедствие? Къде видяхте ролята на доброволците и общността
в него? И т.н. Можете да дадете това и като домашна работа.

Лидери на местната общност
Лидерите на общността от публичния, частния и гражданския сектор са
отговорни да участват в осигуряване на подготвеността на местната общност. Съгласно указанията за изготвяне на плановете за защита от бедствия в България те са идентифициран ресурс и са включени в планирането. Това са представители на „доставчиците на основни стоки/услуги, юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, и други,
имащи отношение към намаляването на риска от бедствия в рамките на
съответната територия“. Отговорностите на тези представители включват:
 Участие в съвета за съвместно планиране, за да предоставят информация и генерират идеи за мерки, отразяващи техните отрасли на
икономическа дейност, райони, персонал, бенефициенти и пр. Така
например неправителствените организации често работят с хора в неравностойно положение, чиито специфични нужди трябва да се имат
предвид при планирането на мерки за защита;
 Идентифициране и интегриране на подходящи ресурси (материални,
човешки и др.) в плана;
 Гарантиране, че съоръженията, персоналът и клиентите или обслужваното население са подготвени, обучени и тренирани за действия
при бедствия.
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Обществеността/гражданите
Обществеността също носи отговорност за готовността. Всички граждани
би трябвало:
 Да знаят за начина на оповестяване, сигналите, пътищата за евакуация и пр.;
 Да са преминали подходящо обучение за защита при бедствия, както
и за оказване на първа помощ;
 Да имат изградени практически навици за евакуация и други действия
за защита чрез периодични тренировки;
 Да дават обратна информация на отговорните органи относно мерките за защита;
 Да подават сигнали при подозрителни дейности;
 Да доброволчестват, ако е необходимо.
Трябва да признаем, че засега сме далеч от постигането на подобен идеал,
но се надяваме нашата програма определено да допринесе в тази посока.

Ангажиране на цялата общност
Философията, която споделяме, е, за да се защитим в максимална степен
и намалим нежеланите последствия от бедствията, освен професионалистите, ангажирани в този процес, да бъде и цялата общност. В нейната
подготовка трябва да се включат не само държавните органи и институции, а също неправителствени организации, както и частният сектор.
Партньорите на местно ниво са също гражданите, семействата, социалните мрежи. Въпреки напредъка в технологиите функциониращата общност
се основава на сложни и взаимозависими системи, движени от самите
хора. Неслучайно проучванията показват, че по-обединените и консолидирани местни общности се възстановяват по-ефективно след бедствие и
разчитат по-малко на външни ресурси.
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Бедствията и техните потенциални
въздействия
Цели:
 Да се направи общ преглед на уязвимостта при опасности;
 Да се оцени уязвимостта и възможните поражения в местната общност и в дома при бедствия.

Бедствие
Според българското законодателство „бедствие“ е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката
и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването
на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото.

Видове бедствия
Бедствията могат да се класифицират по различни принципи. Една от найчесто използваните класификации е следната:
 Природни (напр. пожари, наводнения, земетресения, бури и урагани,
снегонавявания, свлачища, вулкани, цунами и др.);
 Технологични и аварийни (напр. авария на атомната електроцентрала, разлив на опасни материали);
 Битови (напр. домашни пожари);
 Тероризъм;
 Пандемии.
По-подробно конкретните бедствия ще бъдат разгледани в следващите
теми на това ръководство.

Основни елементи на бедствията
Независимо от техния вид бедствията имат следните общи елементи:
 Случват се неочаквано, без никакво или почти никакво предупреждение, което да даде възможност за подготовка;
 Първоначалното засилено търсене на ресурси може да превиши наличния персонал за реагиране и спешна помощ;
 Те застрашават живота, здравето и околната среда.
18
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Както е казано още в дефиницията, след бедствие нуждите често са по-големи от това, което професионалният персонал за спешни случаи може да
предостави. В тези случаи обучените доброволци стават жизненоважно
звено в спешната помощ.

Упражнение: Местна уязвимост
Уязвимостта се дефинира като склонността на обект, област, индивид,
група, общност, държава или друго образувание да понесе последствията от опасност. Оценката на уязвимостта на общността към опасностите
й позволява да даде приоритет на мерките за подготовка и да се насочи
към ефективно противодействие за съответната опасност. Дискутирайте
въпроса за разликата между това да бъдеш „изложен “на опасност и да си
„уязвим“ на опасност.
Според Световната здравна организация (СЗО) последните 30 години в
Боливия са настъпили между 6 и 10 големи засушавания. Би могло да се
каже, че боливийците са уязвими от суши. Използването на думата „уязвим“ обаче предполага, че ще има задължително отрицателни последствия за населението и средата в резултат от фактори, които допринасят
за по-слабата им защита от поражения, а не просто, че там се случва суша.
Инструкция за водещия:
Разделете участниците на групи от по 4-5. За ограничено време им дайте задача да отговорят писмено върху листове за флипчарт на следните въпроси:
 Кои са най-често срещаните бедствия, които се случват във вашата
общност (например конкретен град или село)? Помислите за скорошни и/или случаи от историята.
 Кои са възможните опасности с най-тежко въздействие?
 Кои са чувствителните места във вашето населено място за всяка от
опасностите – хора, сгради и инфраструктура?
Какви
са възможните негативни последствия по отношение прекъсва
не на комуналните услуги (напр. водоснабдяване, електричество, газ,
комуникации…)?
Резултатите се представят в голямата група.

Поражения върху инфраструктурата
Направете дискусия по следните въпроси:
 Колко от вас са попаднали в [въведете типа събитие, което е най-често
срещано за вашия район]?
 Какви видове проблеми изпитвахте/бихте изпитали с такива неща
като комунални услуги и транспорт?
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Запознайте участниците със следната таблица, която обобщава възможните поражения върху инфраструктурата при бедствие.
Таблица
Примери за възможни поражения върху инфраструктурата
Инфраструктура

Възможни поражения

Транспорт

○ Пътищата са затворени и/или непроходими
○ Нуждаещите се могат да бъдат забавени в достигане на целеви местоназначения
○ Притокът от необходими доставки (например
храна, вода) се прекъсва

Сгради

○ Повредените критични съоръжения (например
болници, пожарни станции, полицейски участъци, летища) не могат да функционират
○ Повишен риск от щети от падащи отломки

Комуникационна
система

○	Оцелелите не могат да се обадят за помощ или
да се свържат с доставчиците на услуги
○	Координацията на услугите е затруднена
○ Семействата и приятелите не могат да общуват

Комунални услуги

○ Нефункциониращи услуги
○ Повишен риск от пожар или токов удар
○ Ограничен достъп до гориво (например бензиностанциите може да не работят)

Водоснабдяване

○ Медицинските услуги са затруднени
○ Недостатъчен приток на вода, което води до
трудности при приготвяне на храна и затруднени пожарогасителни възможности
○ Повишен риск за общественото здраве

Доставка на горива

○ Повишен риск от пожар или експлозия в бензиностанции и складове за гориво
○ Потокът от горива се прекъсва от непроходими
пътища

Финансови услуги

○ Банкоматите не работят
○ Системите за кредитни и дебитни карти не
функционират
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Последици от поражения върху
инфраструктурата
Всеки случай на поражение върху инфраструктурата може сериозно да
намали възможностите на пожарната, полицията и спешната медицинска
помощ при бедствие.
Много е възможно персоналът на тези служби да има на разположение
недостатъчно ресурси за задоволяване на нуждите на местната общност
при по-голямо бедствие, затова те ще използват своите ресурси с оглед на
най-високия приоритет.
Тук може да се използва аналогията с болницата: в спешната помощ медицинският персонал дава приоритет на пациентите с по-сериозните наранявания. По аналогичен начин вероятно действа и персоналът за гражданска защита в спешни случаи, който има недостатъчни ресурси, за да
удоволетвори всички заявени нужди на общността по едно и също време.
Тя също ще ги приоритизира. За спешните медици животозастрашаващите наранявания са с най-голям приоритет и те ще ги лекуват преди всички
останали. По същия начин, по време или след бедствие, действат останалите спешни служби – персоналът трябва да даде предимство според
нуждите с най-висок приоритет:
 Полицията ще се справя с инциденти със сериозна обществена безопасност;
 Пожарникарите ще потушават големите пожари;
 Персоналът на спешната медицинска помощ ще се справя с животозастрашаващи наранявания. Тук е добре да обърнете внимание, че
добре подготвените доброволци също могат да помогнат при животозастрашаващи наранявания, докато спешната медицинска помощ не
стане достъпна.
Нуждите с по-нисък приоритет ще бъдат задоволени по други начини.

Повреди, свързани с типа на сградата
Трябва да знаем, че човек не избира типа на сградата, където го застига
бедствието. Но е важно да се познават възможните щети, които понасят
основните видове сгради от тяхното населено място.
Като цяло при земетресения и бурни ветрове по-старите сгради са по-податливи на щети, като:
 Счупени стъкла;
 Падащи панели;
 Пропадащи стълбища.
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Колко от вас живеят в къщи?
Знаете ли какви видове щети да очаквате в дома си в случай на бедствие?
Попитайте участниците за кои фактори се сещат, които биха могли да повлияят на възможните поражения в къщата им. В случай че не се досетят
– това са годината на строителството (възрастта на сградата), видът строителство и самото бедствие, неговите вид и сила. Това са основни фактори
за потенциални щети на обособени жилища:
 По-старите сгради, изградени без армиран бетон, са по-малко стабилни от по-новите;
 Когато бедствието наруши конструкцията на сградата, се поражда заплаха от допълнителни поражения, като например пожар от разкъсаните кабели или газопроводи.

Колко от вас живеят в апартаменти?
Знаете ли какви са разликите по отношение на опасностите и подходите за намаляване на щетите в сравнение с тези при къщите?
Обърнете внимание на участниците, че други хора в сградата могат да бъдат засегнати дори ако изглежда, че има малко видими повреди.
Важно е да се обърне внимание, че изключване на комунални услуги
(напр. ток, газ) често е организирано по различен начин в блоковете, отколкото в еднофамилните къщи. Често има основно затваряне на комуналните услуги за цялата сграда, както и изключване, разположено във
всеки отделен апартамент. В зависимост от ситуацията в момента може
да се наложи да използват едното или и двете.

Сгради за обществено ползване
Обяснете на групата, че сгради с големи размери на покрива създават особени опасности при бедствие. Такива са:
 Летища
 Железопътни гари
 Молове
 Църкви, джамии
 Спортни зали
 Складови конструкции
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Неструктурни опасности
Всеки има неструктурни опасности в квартала, дома или работното/учебното си място. Окачени осветителни тела и други предмети в дома, гаража
или работното място могат да представляват опасност по време на или
след бедствие, включително:
 Разкъсвания на връзки на газопровода от бойлери или печки;
 Щети от падащи книги, съдове или друго съдържание на шкафове;
 Риск от нараняване или токов удар от изместени уреди и офис техника;
 Пожар от неправилно окабеляване, претоварени щепсели или повредени електрически кабели.
Подчертайте значението на намаляването на опасностите като част от
личната готовност. Също така е важно да знаете как и кога безопасно да
изключите комуналните услуги. Дайте възможност да се задават въпроси.
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Пожарна безопасност
Цели:
 Да се придобият знания за пожарите – тяхното възникване и химия,
типове, правилните средства за пожарогасене и начини за реакция;
 Да се научат участниците да оценяват опасността от пожар и начините
за предотвратяване;
 Да се научат участниците да оценяват опасностите при вече възникнал пожар;
 Да придобият знания и умения за работа с преносим пожарогасител.

Пожарна химия
Горенето е процес, който обикновено е съпроводен с отделяне на топлина и светлина. Възможно е горене и без пламък (с наличието на жар и
топлинно излъчване), както и непълно изгаряне, при което се отделят горими газове.

Каква е разликата между горене и пожар?
Най-общо пожарът представлява неконтролирано горене. Докато без проблем можем да загасим огъня в камината или в огнището, при пожара
възможностите за намеса са силно ограничени. Тези възможности рязко
намаляват с течение на времето (когато верижната реакция се е развила
и пожарът е обхванал големи площи или пространства).
Пожарът е сложен комплекс от физико-химични явления, в основата на
които лежат нестационарни, т. е. изменящи се във времето процеси на
горене, топло- и масообмен. Пожарът заплашва човешкия живот и здраве, материални ценности или природната среда, нанася големи и често
непредвидими щети. Пожарът може да бъде инцидентен или умишлено
предизвикан (палеж) с цел саботаж или в резултат на пиромания, или е
причинен нежелано.
Не само откритият огън може да бъде източник на запалване, а и нагрети
предмети над температурата на запалване на дадено вещество (материал). Чрез процеса на топлопренасяне запалване може да възникне в място (помещение), което не е в съседство с източника на топлина.
Често опасните въздействия на пожара върху човешкия организъм се подценяват. Те са резултат не само от високата температура, а най-вече от
отделяните токсични продукти при горенето на синтетични материали,
използвани в бита.
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Огненият триъгълник
За да съществува, огънят изисква три елемента:
 Топлина: Необходима е топлина за повишаване на температурата на материала до
неговата точка на запалване.
 Гориво: горивото за пожар може да бъде
твърдо, течно или газообразно. Видът и количеството на горивото ще определят кой
метод да използвате за гасене на пожара.
 Кислород: Повечето огньове ще горят
енергично във всяка атмосфера с най-малко 20 процента кислород.
Тези три елемента, наречени огнен триъгълник, създават химична екзотермична реакция, която се нарича огън.
В по-съвременните разработки по темата се говори за четириъгълник –
„тетраедър на пожара“. Той включва и четвърти елемент, известен като
„механизъм на верижната реакция“. Това е процес, при който, веднъж
разпален, огънят отделя достатъчно топлина, за да се самоподхранва (т.е.
да предизвика нагряване, запалване и горене на допълнително количество гориво).
Попитайте обучаемите защо тънък лист хартия може да се запали и с една
кибритена клечка, а дебело дърво не може. Енергията на пламъка й е достатъчна да нагрее хартията до точката й на запалване. Но не е достатъчна
да нагрее цепеница.

Как можем да преустановим горенето?
Всички мерки за пожарна безопасност (правила, норми и др.) са основани
на елиминиране на една от тези три предпоставки и намаляване влиянието на опасните фактори с цел запазване на здравето и живота на хората.
Попитайте обучаемите кои са начините да се спре процесът на горене, като
се използва триъгълникът. Нека да опитат да дадат и подходящи примери.
Следвайки триъгълника на пожара, можем да:
 прекратим подаването на гориво (затваряме кранчето на газовата
печка);
 елиминираме достъпа на окислителя/кислорода (покриваме огъня с
негорим плат);
 охладим горивото под точката му на запалване (поливаме огъня с вода).
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Класове пожари
Погледнато отстрани, всички пожари са еднакви – големи пламъци, висока температура, задушлив дим… Не е все едно обаче какво е основното
гориво, захранващо пожара. Изключително важно е да се определи неговият вид, за да се избере правилният метод и агент за гасене на пожара.
Необходимо е да се познава спецификата на пожарите, за да знаем как да
се борим с тях. Ето защо, за да могат да се разграничат видовете пожари,
те се категоризират в класове въз основа на вида гориво.
С поредни букви от латинската азбука се означават класовете пожари,
които са, както следва:
Клас А: Твърди вещества и отпадъци
(дърво, текстил, хартия, гума, пластмаса и др.);
Клас В: Горими течности (бензин, нафта, масло, ацетон и др.);
Клас С: Горими газове (метан, етан, пропан-бутан и др.);
Клас D: Горими метали (калий, натрий, магнезий и др.);
Клас F: Пожари, обхващащи вещества за готвене.
Прави впечатление пропускането на буквата Е. Всъщност все още в някои
справочни материали може да се срещне и дефиниция за пожар от клас E.
Имат се предвид електрическите инсталации под напрежение. В официалната класификация обаче такъв клас няма. Пожарите в електрическите
инсталации също имат своя специфика, но след изключване на напрежението те попадат в съществуващите класове.
Тази класификация се използва на територията на целия Европейски съюз.

Горски пожари
Разглеждаме горските пожари отделно, защото това е една от основните
дейности на общинските доброволни формирования в България през топлите месеци на годината. Освен това опитът сочи, че при тях доброволческият труд е ключов фактор за справяне.

Какво е горски пожар?
Горски пожар е неконтролируем пожар, който унищожава големи площи
земя. Обикновено пожарите се предизвикват от мълния, от небрежността
на хората или от умишлен палеж. Тези пожари понякога горят в продължение на дни и седмици и могат да унищожат цяла гора и почти цялата
органична материя в нея.
Горските пожари могат да бъдат наречени тревни пожари, торфени пожари и храстови пожари в зависимост от вида на растителността, която
изгаря.
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Разрушителната сила на горските пожари е огромна – могат да унищожават цели екосистеми, замърсяват въздуха и водата и т.н.

Фактори, влияещи върху горските пожари
Някои фактори се комбинират и формират сложен комплекс от съставки,
които помагат на горските пожари да горят повече и по-бързо:
 Вятър: Ветровете определят или променят посоката на пожара до
нови области с ново гориво. Освен това те осигуряват свеж приток на
кислород, който е ключова съставка при възникване на пожари.
 Наклон: Дивите пожари обикновено се движат по-бързо при разпространение нагоре, отколкото надолу. Колкото по-стръмен е склонът,
толкова по-бързо те се разпространяват. Това е така, защото по-стръмните склонове обикновено имат повече гориво и действието на вятъра е много по-агресивно.
 Температура: При по-високи температури обикновено влагата от горивото се абсорбира, което го прави по-лесно запалимо. Ето защо в
райони с много слънце и високи температури обикновено има повече
пожари, тъй като горивото в тях е сухо.
 Влажност: Горивата в места с висока влажност и много валежи обикновено са влажни и мокри. Влажността представлява количеството
водна пара във въздуха. Колкото по-висока е тя, толкова по-влажни са
горивата там и по-малко вероятно е те да се запалят.
 Сезони: На много места през определени периоди на годината броят
на пожарите се увеличава. Това е така, защото летните жеги изсушават горивата и осигуряват повече кислород, отколкото през зимните
сезони.
 Горива: Скоростта, с която се разпространяват горските пожари, зависи също и от състава на горивото. Дървета и растителност, които съдържат много влага, забавят разпространението на пожарите за разлика от сухата растителност като суха трева, сухи листа, дървесни игли,
храсти и малки дървета. Освен това някои видове растителност с високо съдържание на масла и смоли също ускоряват разпространението
на пожарите.
 Разстояние между дърветата: Горските пожари горят повече и се
разпространяват по-бързо, ако растителността е по-гъста. Ако дърветата и останалата растителност са разпръснати на големи разстояния,
пожарите се разпространяват по-бавно. Ето защо най-разпространен
метод за прекратяване на пожари е създаването на пръстен на просеки около него.
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Видове горски пожари
Различаваме следните видове горски пожари:
 Наземни пожари: пожари, които изгарят органичен материал в почвата. Това са бавно горящи пожари, обикновено под отпадъци или под
растителност. Те горят с нажежен пламък.
 Повърхностни пожари: някои пожари горят на повърхността на земята. При тези пожари горят сухи листа, счупени клони и други материали на земята. Тези пожари се разпространяват бързо.
 Пожари по върховете на дърветата: те горят с огромни пламъци и
излъчват интензивна топлинна енергия. Те се пренасят от върха на едно
дърво към върха на съседното дърво и се разпространяват много бързо
при горещо и ветровито време. Положението допълнително се влошава, когато такива пожари се разпространяват по стръмни склонове.
 Каскадният пожар е друг интересен вид пожар. Понякога ветровете
пренасят пламъка от върховете на дърветата на голямо разстояние до
нови области. Пламъкът наподобява огнена топка, която лети от върха
на едно дърво към нови места, в резултат на което пожарите се разпространяват много бързо.
 Голям пожар: Това е пожар, при който положението непрекъснато се
влошава, обикновено под действието на вятъра. Такива пожари предизвикват големи щети.

Какво да правим при пожар у дома
 В случай на пожар обадете се на 112.
 Ако сте на приземния етаж или в малка къща, трябва бързо да изскочите на улицата през вратата или дори през прозореца.
 Ако живеете в многоетажна сграда, трябва да действате малко по-различно. Ако пожарът се е запалил във вашия апартамент, трябва незабавно да избягате от стаята и да затворите вратата зад себе си. При
пожар не използвайте асансьора!
 Ако трябва да преминете през горяща стая, покрийте главата си с мокро одеяло, хавлия, парче дебел плат или палто.
 Отворете внимателно вратата на задимената стая, в противен случай
бързият поток от чист въздух ще предизвика пламък. По-добре е да се
пълзи при преминаване през силно опушена стая.
 Ако дрехите ви горят, не се опитвайте да бягате – това ще раздуха пламъка повече, по-добре легнете на земята и като се търкаляте, опитайте да загасите пламъка.
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 Когато видите човек, върху когото дрехите горят, хвърлете върху него
палто или одеяло и натиснете здраво.
 Няма нужда да се криете в килер, под маса, под легло – по този начин
не можете да избягате от дима.

Роля на доброволците
За постигане на добро качеството на живот е необходимо да се прилагат
мерки за осигуряване на пожарна безопасност в дома и в работната среда. Отговорност за осигуряване на пожарна безопасност има всеки гражданин. Нарушаването на мерките освен големите загуби на дом, имущество и ценности може да застраши живота на най-близките хора.
Доброволците могат много да допринесат за осигуряване на пожарната
безопасност с различни дейности по превенция, като информиране и подготовка на населението, патрулиране (например при опасност от горски
пожари), почистване и премахване на запалими обекти и какво ли още
не. Освен за осигуряването на пожарната безопасност те могат да имат
полезна роля и при вече възникнал пожар, като предприемат следните
действия:
 Гасене на малки пожари, преди да станат големи. Тук възниква въпросът как да се оцени един пожар като малък или твърде голям за справяне. Като правило, ако не можете да загасите огън за пет секунди,
той вече е твърде голям и трябва незабавно да напуснете помещенията. По-нататък ще научите как да ползвате пожарогасител.
 Подпомагане гасенето на по-големи пожари, предимно на горски такива, под ръководството и с участието на професионални огнеборци. Това са действия, свързани с атакуването и гасенето на пожара,
създаване на зони и кухи отсеци в хода на огъня, ограничаване на огъня, както и пазене (оглед, патрулиране) на изгорелите зони.
 Предотвратяване на допълнителни пожари чрез отстраняване на запалителни източници. Извършването на „ревизия“ е за да се гарантира, че пожарът няма да се възобнови.
 Изключване на комунални услуги в сгради (например газ, електричество), когато е необходимо и най-вече безопасно за това.
 Помощ при евакуация, когато е необходимо. Когато пожарът се е разраснал и/или е възникнала спешна ситуация, доброволците трябва
да защитават живота, като евакуират района и ограничат периметър,
като същевременно уведомят пожарните служби за ситуацията.
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Безопасност преди всичко!
Доброволците помагат при извънредни ситуации, свързани с пожари, преди да пристигнат професионалистите, както понякога и след това, но само
под тяхно ръководство. Когато се намесват, доброволците трябва да имат
предвид, че безопасността на спасителите винаги е приоритет номер едно!
Осигуряването на безопасността на доброволците включва много фактори, между които правилна оценка на размера на пожара, работата в екип,
използването на лични предпазни средства и т.н.

Оценка на пожара
Оценката на размера на пожара е непрекъснат процес, който дава възможност на професионалистите да вземат решения и да реагират по
подходящ начин в областите на най-голяма нужда. Преценката на ситуацията, включваща пожар, ще диктува дали да се включват доброволци в
гасенето му или не, както да се планира процесът на пожарогасене.
Както вече споменахме, безопасността на отделните спасители винаги е
основен приоритет. Те трябва да си отговорят на всички въпроси, изброени по-долу, преди да започнат гасенето:
 Моят партньор и аз имаме ли подходящо оборудване?
 Има ли други опасности?
 Структурно повредена ли е сградата?
 Мога ли аз и партньорът ми да се измъкнем, ако се наложи?
 Може ли партньорът ми и аз да се борим с огъня безопасно?
Ето една схема за оценка, която спасителите ползват, която е универсална
и може да се прилага при всякакви аварийни ситуации, включително по
време на пожар.
Стъпка 1: Съберете фактите
Време
Времето на деня или седмицата влияе ли на усилията за
потушаване на пожара? Как?
Метеорологично време
Има ли метеорологични условия, които влияят на вашата
безопасност? Ако отговорът е да, как ще се отразят те на безопасността ви?
Ще повлияят ли метеорологичните условия на ситуацията?
Ако да, как ситуацията да бъде повлияна?
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Вид конструкция
Какъв тип структури са включени?
Какъв тип строителство участва?
Обитаване
Сградите населени ли са? Ако да, колко хора е вероятно да
бъдат засегнати?
Има ли специални съображения (например деца, възрастни
хора, домашни любимци, хора с достъпни и функционални
нужди)?
Опасности
Видими ли са опасните материали?
Съществуват ли други видове опасности? Ако да, какви други
опасности?
Стъпка 2: Оценка и съобщаване на щетите
Огледайте от всички страни сцената на пожара. Опасността
надхвърля ли възможностите на спасителите?
Фактите и първоначалната оценка на щетите съобщени ли са
на подходящото лице (лица)?
Стъпка 3: Обмислете възможностите
Опасности за живота
Има ли потенциално опасни за живота ситуации? Ако да,
какви са опасностите?
Пътят на огъня
Пътят на огъня застрашава ли други области? Ако да, какви
други области може да са застрашени?
Допълнителни щети
Има ли голям потенциал за повече бедствени въздействия,
които ще повлияят на личната безопасност? Ако да, какви са
известните рискове?
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Стъпка 4: Преценете собствената си ситуация
Какво оборудване е на разположение, за да помогне за потушаването на
пожара?
Какви други ресурси са налични?
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Може ли спасителите безопасно да се опитват да потушат
пожара? Ако не, не се опитвайте да го правите!
Стъпка 5: Определете приоритети
Има ли други по-належащи нужди сега? Ако да, изброете ги.

да
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Стъпка 6: Вземете решение
Къде ресурсите ще бъдат най-полезни, като се поддържа достатъчно ниво
на безопасност?
Стъпка 7: Направете план за действие
Определете как трябва да се използват персоналът и другите ресурси.
Стъпка 8: Действайте
Прилагане на плана
Стъпка 9: Оценка на напредъка
Постоянно изследвайте ситуацията, за да установите промени в обхвата
на проблема, рисковете за безопасността и наличността на ресурсите.
Коригирайте стратегиите според нуждите.

Оценката е непрекъснат процес. Стъпка 9 може да изисква да се върнете
назад и да съберете допълнителни факти.

Пожарогасители
Най-често срещаните средства за пожарогасене са:
 Местни противопожарни служби;
 Пожароизвестителни системи;
 Поливни системи;
 Преносими пожарогасители;
 Вътрешни водни щрангове (водни маркучи в търговски, обществени
или жилищни сгради).

Пожарогасители
Преносимите пожарогасители са безценни за гасене на малки пожари.
Добре подготвеният дом трябва да има няколко преносими пожарогасителя (местата могат да включват кухня, гараж, работилница). Работните
места се ръководят от законов регламент и трябва да имат също съответния брой пожарогасители.
Имайте предвид, че видът гориво, което гори, ще определи кои ресурси
да изберете за борба с пожара.
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Видове пожарогасители
Има четири вида пожарогасители:
1. Вода (вкл. вода с добавки или пяна);
2. Сух химикал;
3. Въглероден диоксид;
4. Специализиран.
Таблица
Видове пожар, пожарогасителни средства и методи
Тип огън
Обикновени твърди
материали

Агент за гасене
○ Вода
○ Пяна
○ Сух химикал

Запалими течности
Електрическо оборудване

○
○
○
○
○

Запалими метали

○ Специални агенти

Кухненски масла

○	Химически

Пяна
CO2
Сух химикал
CO2
Сух химикал

 Метод на гасене
○ Премахва топлината
○ Премахва въздуха и
топлината
○ Прекъсва верижната
реакция
○ Премахва въздуха
○ Прекъсва верижната
реакция
○ Премахва въздуха
○ Прекъсва верижната
реакция
○	Обикновено премахва въздуха
○	Обикновено премахва въздуха

Категория и тип на пожарогасителите
Според международния стандарт ISO се определят пет категории пожарогасители:
Категория 1: пожарогасители постоянно под налягане, с гасително вещество вода, вода с добавки или пяна;
Категория 2: пожарогасители постоянно под налягане, с гасително вещество прах или халон;
Категория 3: пожарогасители с газов патрон, с гасително вещество вода,
вода с добавки или пяна;
Категория 4: пожарогасители с газов патрон с гасително вещество прах;
Категория 5: пожарогасители с въглероден диоксид.
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Таблица: Типове пожарогасители

Какви са преимуществата на всеки вид пожарогасители?
Различните видове пожарогасители са най-ефективни при различни обстоятелства и видове пожари:
 Водните пожарогасители гасят най-ефективно пожари от клас А; струята им покрива най-далечно разстояние;
 Праховите пожарогасители гасят всякакъв вид пожари;
 Пожарогасителите с въглероден диоксид (СО2) са най-щадящи за
електрическа техника и имуществото.

Решение да се използва пожарогасител
Трябва да си зададете поредица от въпроси, преди да се опитате да се
справите с пожар с пожарогасител:
 Има ли два начина за бързо и безопасно излизане от района, ако се
опитам да потуша пожара?
 Имам ли правилния тип пожарогасител за типа пожар?
 Достатъчно голям ли е пожарогасителят за пожара?
 Зоната свободна ли е от други опасности, като например опасни материали и падащи отломки?
 Имам ли опит, или съм обучен за използване на пожарогасител?
Ако отговорите с „НЕ“ на някой от тези въпроси или ако не сте успели да
загасите огъня за пет секунди с помощта на пожарогасителя, трябва да:
 Напуснете веднага сградата (активирайте пожароизвестителната система, ако е безопасно да направите това);
 Докато излизате, затворете всички врати, за да забавите разпространението на огъня;
 Свържете се с местната пожарна служба.
34

4volunteering.org

Ако отговорите с „ДА“ на всички тези въпроси, можете да опитате да гасите пожара.
Дори ако отговорите с „ДА“ на всички въпроси, но не се чувствате в състояние да загасите пожара, трябва незабавно да напуснете. Винаги трябва да
помните правилото от пет секунди.
Ако огънят се гаси за пет секунди и районът е в безопасност, трябва да
останете и да ревизирате/инспектирате огъня. Ревизирането е процесът
на търсене на скрит огън или искри, за да се предотврати разпалването
на пожара отново.
Винаги е добра идея да се свържете с местната пожарна служба дори ако
сте успели да изгасите малък пожар. Персоналът на противопожарната
служба ще бъде в състояние да ви помогне с правилната ревизия и да гарантира, че сте изгасили пожара напълно. Освен това застрахователните
компании или работодателят (в зависимост от мястото) могат да поискат
доклад относно инцидента, особено ако има някакви щети.
Незабавно уведомете пожарникарите в случаите, когато:
 Познавате добре обстановката в обекта и можете да помогнете с напътствия отвън;
 Сетили сте се, че в някое помещение са останали деца, възрастни, болни или блокирани от пожара хора;
 Знаете за съществуване на материали, които могат да разпространят
огъня или да предизвикат взрив;
 В сградата има уникати и ценности.
Фигура: Решение за използване на пожарогасител
Мога ли да напусна бързо и
безопасно мястото, след като съм се
опитал да изгася пожара неуспешно? ДА  | НЕ  НАПУСНИ НЕЗАБАВНО!
Разполагам ли с правилния вид
пожарогасител?

ДА  | НЕ  НАПУСНИ НЕЗАБАВНО!

Пожарогасителят достатъчно голям
ли е за пожара?

ДА  | НЕ  НАПУСНИ НЕЗАБАВНО!

Районът безопасен ли е от страна
на опасни материали и падащи
отломки?

ДА  | НЕ  НАПУСНИ НЕЗАБАВНО!

ЗАПОЧНЕТЕ ГАСЕНЕТО НА ПОЖАРА
Пожарът угасен ли е за 5 секунди?

ДА  | НЕ  НАПУСНИ НЕЗАБАВНО!

ОСТАНИ И РЕВИЗИРАЙ МЯСТОТО, АКО Е БЕЗОПАСНО
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Фигура: Компоненти на преносим пожарогасител

С.Т.О.П.
Съкращението за работа с пожарогасител е С.Т.О.П.:
 Свали шплент
(тествайте пожарогасителя, след като издърпате шплента);
 Таргетирай/прицели се към пожара с маркуча;
 Освободи чрез натискане на дръжката;
 Придвижвай пожарогасителя надясно и наляво към пожара.
За да сте сигурни, че пожарогасителят работи правилно, тествайте го, преди да се приближите до пожара. Не забравяйте да се насочите към основата на огъня; важно е да гасите горивото, а не пламъците.
Всички пожарогасители, които са напълно изчерпани, трябва да бъдат оставени и съхранени настрана, така че да не се правят опити за използването им, докато не бъдат презаредени.
Други средства за пожарогасене:
 вътрешен противопожарен кран: състои се от шланг с дължина 20
м, спирателен кран и струйник. Намира се на всеки етаж, монтиран
в специална ниша до специално изграден водопровод, от който се
захранва. Използва се, като се отваря капакът на нишата, шлангът се
разгъва, свързва се с крана и със струйника (ако не е свързан), спирателният кран се отваря.
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 кофпомпа: служи за гасене на пожари в начален
стадий в помещения с горими материали. Използва се, като един човек помпа, втори насочва
струята към пожара, трети (ако има такъв) зарежда с вода.
 пръскачка за горски пожари. Работи на същия
принцип като кофпомпата, но може да се обслужва от един човек.
 пясък, азбестови одеяла/платна и др.
Механична пръскачка
за горски пожари

Безопасност при пожарогасене
Ликвидирането на малки или горски пожари може да е една от вашите
роли като доброволец. Вашата лична безопасност винаги трябва да бъде
ваша грижа номер едно. Няма да можете да помогнете на никого, ако сте
се наранили при небрежни или опасни действия.
Целта е да се намали вероятността от нараняване на доброволците до
нула или поне да е сведена до минимума. Когато доброволци участват в
действия за овладяване на пожари, те участват в процеси и действия и са
изложени на естествени процеси, които са потенциален източник на рискове, антропогенни (причинени от човека) или естествени. Непрекъснатото подобряване за защита на здравето и безопасността трябва да бъде
постоянна цел и за постигането му е необходимо да се прилагат правила
и практики, знания и умения и формиране на нагласи от страна на доброволците.
ВАЖНО! Преди да предприемете каквото и да било, обадете се на
телефон 112 – на органите за спешна помощ, независимо кога (в коя
фаза) е открит пожарът.
СЪОБЩЕТЕ:
 Кой се обажда (вашето име);
 Отчетливо и бавно кажете какъв е проблемът: „пожар”, има ли
пострадали или застрашени хора, след това посочете адреса (град,
квартал, улица, №, близка пряка).
Ако сме открили пожара в момента на запалването, трябва да започнем
гасене с наличните пожарогасителни уреди и средства, но преди това задължително трябва да сме съобщили на тел. 112. Не се притеснявайте, че
професионалните екипи ще пристигнат след погасяването му от вас.
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Правила за безопасност при пожарогасене
Доброволците трябва да спазват всички правила по отношение на безопасността при потушаване на пожара.
 Използвайте предпазно оборудване по всяко време. Носете своите
лични средства за защита. Ако не сте оборудвани да защитавате личната си безопасност, напуснете сградата.
 Работете в партньорство. Другарите ви защитават вашата безопасност.
Никога не се опитвайте сами да се борите с пожар. Дръжте се заедно
по всяко време.
 Имайте резервен екип, когато е възможно. Резервен екип може да
подкрепи вашите усилия за потушаване на огъня и може да ви помогне, ако имате нужда.
 Винаги трябва да има два начина за излизане от пожарната зона. Пожарите се разпространяват много по-бързо, отколкото може би си мислите. Винаги имайте резервен план за бягство, в случай че основният
ви маршрут за бягство се блокира.
 Погледнете вратата. Ако въздухът се всмуква под вратата или димът
прониква през горната част на вратата, не пипайте и не отваряйте
вратата.
 Опитайте затворените врати с опакото на ръката си, действайки от долната част на вратата нагоре, включително разстоянието между вратата и нейната рамка. Не докосвайте дръжката на вратата, преди да
опитате вратата. Ако вратата е гореща, зад нея има огън. Не влизайте!
Отварянето на вратата ще подаде допълнителен кислород към огъня.
 Затворете огъня, когато е възможно, като затворите вратите и ги държите затворени.
 Стойте ниско до земята. Вдишването на дим е основната причина за
смъртта, причинена от пожар. Димът естествено ще се издига и задържането ниско до земята ще ви осигури по-свеж въздух за дишане.
 Поддържайте безопасно разстояние. Помнете ефективната зона на
вашия пожарогасител.
 Не се приближавайте повече, отколкото е необходимо, за да гасите
огъня.
 Никога не обръщайте гръб на огън, когато го гасите.
 Ревизирайте пожара, за да сте сигурни, че той е изгасен и остава угасен.
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Понякога това, което доброволците НЕ ТРЯБВА да правят при потушаването на пожари, е също толкова важно, колкото и какво трябва да правят.
 НЕ се приближавайте твърде много. Стойте близо до външния обхват
на вашия пожарогасител. Ако усетите топлината, вие сте твърде близо.
 НЕ се опитвайте сами да се борите с пожар. Не забравяйте, че първият
ви приоритет е личната ви безопасност. Не я излагайте на риск.
 НЕ се опитвайте да потушавате големи пожари. Научете възможностите на вашето оборудване и не се опитвайте да потушавате пожар,
който очевидно е прекалено голям за оборудването под ръка (напр.
пожар, който е по-голям от комбинираната оценка на възможностите
на наличните пожарогасители).
 НЕ влизайте в места, изпълнени с дим. Потискането на пожари в задимени зони изисква оборудване, с което доброволците не разполагат.

Правилни процедури за потушаване на пожар
Не забравяйте: доброволците трябва да използват партньорство във всички случаи. Задачата на член 1 на екипа е да гаси пожара с пожарогасител.
Междувременно работата на члена 2 на екипа е да следи за опасностите и
да гарантира безопасността и на двамата. По-долу е описана шестстепенна процедура за правилно потушаване на пожар.
1. Заемете позиция. С издърпания щифт членът 1 на екипа държи пожарогасителя, насочен и изправен, на около 6-7 метра от огъня на малкия пожар.
2.	Когато е готов да се приближи до огъня, член 1 на екипа трябва да
каже: „Готов.“ Член 2 на екипа трябва да повтори „Готов.“
3.	Когато членът на екипа 1 започне да се движи напред, той трябва да
каже: „Влизам“. Член 2 на екипа трябва да повтори командата и да
остане в близост до член 1.
4.	И двамата членове на екипа трябва да тръгнат към огъня. Член 1 на
екипа трябва да наблюдава огъня, а член 2 на отбора трябва да стои
близо до него, като държи ръката си върху рамото му. Задачата на
член 2 на екипа е да защитава член 1.
5.	Когато член 1 на екипа излиза от зоната на пожара, той трябва да
каже: „Излизам“. Член 2 на екипа трябва да повтори командата.
6.	Член 2 от екипа трябва да води член 1 на екипа в зоната на пожара с
ръцете си, тъй като член 1 продължава да е изправен пред огъня и да
търси други опасности. Член 1 на екипа никога не трябва да обръща
гръб на огнището на пожара.
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Лични предпазни средства (ЛПС)
Използването на ЛПС е един от последните етапи на защита на доброволците. Преди този етап в организацията на работа трябва да се вземат
мерки за технически и колективни защити, както и да се прилагат подходящи методи и процедури за тяхното приемане, така че рисковете да се
избягват или да бъдат ограничени.
Таблица
Основни категории на ЛПС
ЛПС
Каска, шапка
Очила, козирка
Ушни тапи
Маска, дихателен апарат
Защитно облекло за високи или ниски температури,
за химикали, престилка, облекло с висока видимост
и др.
Предпазни обувки
Ръкавици

Какво защитава
Глава
Очи
Слух
Дихателна система
Кожа и цялото тяло
Долни крайници
Горни крайници

При гасене на пожари основните ЛПС на доброволците са:
 Подходяща каска/шлем
 Очила за защита на очите
 Здрави обувки или ботуши
 Ръкавици
 Маска за дихателна защита
При горските пожари към тези средства трябва да се добави защитно покритие за краката (престилка) и тялото (яке).

Упражнение: Потушаване на малки пожари
Цел: Това упражнение ще ви осигури опит в две основни области на справянето с пожар:
 Използване на преносим пожарогасител за потушаване на малък пожар;
 Прилагане на екипна работа при потушаване на огъня.
Това упражнение трябва да се изпълни в присъствие на професионалист
от системата за противопожарна безопасност!
Инструкции: Следвайте стъпките по-долу, за да изпълните това упражнение.
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1.	Определете възможните маршрути за изход, посоката на вятъра и
дали огънят се разпространява.
2.	Когато е готов да се приближи до огъня, член 1 на екипа трябва да
каже: „Готов.“ Член 2 на екипа трябва да повтори „Готов.“ Когато членът 1 на екипа започва да се движи напред, той трябва да каже: „Влизам.“ Членът 2 на екипа трябва да повтори командата и да постави
ръка върху рамото на член 1 на екипа и да остане в неговия обсег.
3.	И двамата членове на екипа трябва да тръгнат към огъня. Член 1 на
екипа трябва да наблюдава огъня, а член 2 на екипа трябва да стои
близо до член 1 на екипа, като държи ръката си върху рамото му. Задачата на член 2 на екипа е да защитава член 1 на екипа.
4.	Членът 1 на екипа трябва да се приближи към огъня от наветрената
страна (т.е. с вятър към гърба на члена на екипа). Когато е на около
3 метра от огъня, член 1 на екипа трябва да задейства и насочи пожарогасителя в основата на огъня, поддържайки този подход, докато
обхватът на пожарогасителя е оптимален.
5.	Член 1 на екипа трябва да „помита“ основата на огъня, докато той не
се загаси.
6.	Когато член 1 на екипа е готов да излезе от пожарната зона, той трябва
да каже: „Излизам“. Член 2 на отбора трябва да повтори командата.
Член 2 от екипа трябва да води член 1 на екипа от зоната с ръцете си,
тъй като член 1 на екипа продължава да е изправен пред огъня и да
търси други опасности.

Опасностите от пожар и комуналните услуги
По-долу ще се занимаем с идентифициране и предотвратяване на опасностите от пожар в бита в дома и на работното място.
Всеки от нас има някакъв вид опасност от пожар или комунални услуги
в дома и на работното си място. Повечето от тези опасности попадат в
следните категории:
 Опасност от електричество;
 Опасности от природния газ;
 Опасности от запалими или горими течности.
Домовете и работните места могат да имат и други опасности, включително несъвместими материали, съхранявани в непосредствена близост
един до друг, като запалими/горими, корозивни, компресирани газове и
експлозиви. Простите мерки за предотвратяване на пожари ще помогнат
да се намали вероятността от пожари:
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 Първо, намерете потенциални източници на запалване;
 След това направете всичко възможно, за да намалите или премахнете опасностите.

Опасности от електричество
Ето някои примери за често срещани електрически опасности и прости
начини доброволците да ги намалят или премахнат, като например:
 Избягвайте „електрическия октопод“. Елиминирайте заплитанията на
електрическите кабели.
 Не претоварвайте електрическите контакти.
 Не включвайте захранващи линии към други захранващи линии.
 Не пускайте електрически кабели под килими.
 Проверете и заменете повредени или износени кабели.
 Поддържайте електрическите уреди. Поправете или заменете неизправни уреди.

Действия при електрически аварийни ситуации
Спешните случаи понякога се случват въпреки най-добрите ни усилия. В
случай на електрическа аварийна ситуация първо компетентните членове
на домакинството могат да предприемат следните стъпки:
 Намерете прекъсвачите или предпазителите и знайте как да изключите захранването. Поставете инструкции за изключване до кутията или
прекъсвача.
 Развийте първо отделните предпазители или първо изключете помалките прекъсвачи, след което изключете главния превключвател
или прекъсвач.
 Когато отново включите захранването, първо включете главния превключвател или прекъсвач, след това завийте предпазителите или
включете по-малките прекъсвачи.
Непременно уведомявайте компанията доставчик в случай на авария или
пожар.
Не бива да влизате в наводнено мазе или във вода, за да изключите електрозахранването, защото водата е проводник на електрическия ток.
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Опасности от природен газ
Природният газ представлява два вида опасности. Това е задушаващо вещество, което измества кислорода в тялото и е запалим, което означава,
че може лесно да се възпламени при неправилни условия. Важно е да
знаете, че природният газ е по-лек от въздуха и че вероятно няма да може
да се усети газта в случай на теч. Следователно трябва да поставите детектори за природен газ, които биха задействали аларми на всяко ниво на
вашия дом. Обичайните места за поставяне на детектори за природен газ
са в близост до печки, бойлери и други газови уреди. Тествайте детектора
всеки месец, за да се уверите, че работи.

Въглероден окис
Въглеродният окис (CO) е смъртоносен, безцветен, отровен газ, който подобно на природния газ е по-лек от въздуха. Непълното изгаряне на различни горива, включително природен газ, е отговорно за производството
на CO. Неизправни уреди за изгаряне на гориво като готварски и отоплителни печки и бойлери; оборудване с двигател, като преносими генератори; камини; дървени въглища, които се изгарят в домове и други затворени площи, са изложени на риск от производство на СО.
За да предотвратите отравяне с СО, инсталирайте детектори за въглероден окис, които отговарят на настоящите стандарти за безопасност в близост до всички зони за спане. Трябва да инсталирате допълнителни детектори на всяко ниво на дома и във всяка спалня. Не поставяйте детекторите
в рамките на 4-5 метра от уреди за отопление или готвене или в близост
до много влажни зони, като например бани. Тествайте детектора всеки
месец, за да се уверите, че той работи.
Изключване на природния газ
Намерете и ясно маркирайте крана/крановете за изключване на газа.
Вътре в дома може да има няколко крана в допълнение към основното изключване. Нучете се как да изключите газа, трябва да разполагате
и с подходящия неискрящ инструмент за изключването му. Ако не сте
сигурни как да изключите газа правилно и безопасно, никога не трябва
да се опитвате да го правите. Свържете се с газовата компания за съдействие.
Брояч вътре в дома
Ако вашият газомер е разположен вътре във вашия дом, трябва да изключите газовия поток само при уведомление от местните власти. Ако
мирише на газ или видите циферблата на вашия газомер да показва, че
газът тече, въпреки че уредите ви са изключени, трябва да евакуирате по43

мещенията и да се обадите на 112. Не се опитвайте да изключите газа в
сградата, ако може да има газ във въздуха.

Брояч извън дома
Трябва да изключите газомера извън сградата, ако мирише на газ или видите циферблата му да отчита, че газът тече, въпреки че уредите са изключени. Ако има пожар, който не можете да погасите, обадете се на 112 и
изключете газа само ако е безопасно.
Никога не влизайте в мазето на сграда, в която има пожар, за да изключите каквото и да е. Не забравяйте да използвате фенерче, а не свещ, ако
се нуждаете от допълнителна светлина, за да локализирате и изключите
газовия клапан.
Ако не сте сигурни в правилните процедури, не се опитвайте отново да
включите комуналните услуги, особено в жилищен блок. Винаги следвайте указанията на противопожарните органи. Не забравяйте, че във всички
случаи след изключване на природния газ само обучен техник може да го
възстанови. Неподходящото или рязко включване на притока на газ може
да причини течове на газ вътре в къщата.

Опасности от запалими течности
Съвети за намаляване на опасността от запалими течности:
 Прочетете етикетите, за да идентифицирате запалимите продукти;
 Съхранявайте ги правилно, като ги складирате на безопасно място,
разделени помежду им.
Ако трябва да използвате пожарогасител за гасене на лесно запалима течност, той трябва да бъде класиран за пожари от клас В.

Роли на доброволците при горски пожари
Работата, която доброволецът може да предложи, е много важна, тъй като
спомага за запазването и опазването на горите. Участието на доброволци
и доброволчески организации в управлението на горските пожари може
да се осъществи на три етапа:
 превенция
 потушаване и
 възстановяване на засегнатите райони.

44

4volunteering.org

Превенция
Предотвратяването на горските пожари се определя като набор от действия, предприети преди началото на пожар с цел: а) намаляване на вероятността от настъпване/разпространение на горски пожар, б) намаляване
на последиците и щетите върху естествената, икономическата и социалната среда, предизвикани от горски пожари, и в) съществуването на механизъм, който може бързо да открие всеки нов пожар, да изпраща необходимите сили за справяне с възникналата ситуация и да е в съответствие с
необходимостта за незабавно потушаване.
Действията, които могат да бъдат предприети от доброволците по гражданска защита, се фокусират върху следното:
 информиране и активизиране на гражданите;
 защита на горите
(наблюдение на горите, почистване на растителността);
 телекомуникации.

Потушаване
Потушаването на горските пожари се определя като набор от действия,
които се извършват след началото на пожар и са предназначени за бързо
управление, ограничаване и накрая неговото потушаване.
Действията, които могат да бъдат предприети от доброволците по гражданска защита, се фокусират върху следното:
 потушаване на горски пожари
 първа помощ
 помощ за засегнатите.

Възстановяване на засегнатите райони
Възстановяването на райони, засегнати от пожар, се определя като набор
от действия, предприемани след потушаването на пожар, насочени към
(а) действия в помощ на засегнатите и (б) възстановяване на естествения
баланс на горската екосистема.
Действията, които могат да бъдат предприети от доброволците по гражданска защита, се фокусират върху следното:
 опазването на горите
 възстановяване на растителността.
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Земетресения
Цели:
 Придобиване на знания за земетресенията;
 Участниците да придобият знания, за да оценяват опасността от земетресения, как да се държат в случай на земетресение и как след
земетресението.

Какво е земетресение?
Земетресението е резултат от внезапното отделяне на голямо количество
енергия в земната кора поради движението на големи блокове скали по
пукнатини, наречени разломи. Проявява се с внезапно разклащане на земята за няколко секунди до няколко минути. Треперенето може (но не е
задължително) да причини последици под формата на повреда на изградени конструкции, пукнатини в земята, активиране на свлачища или втечняване (загуба на стабилност на почвата или изхвърляне на пясък през
пукнатини поради насищане на водата). Науката, която изучава земетресенията, се нарича сеизмология, докато общото наименование на всички
сеизмични явления е сеизмизъм.

Причини
Земната кора не е статична, тъй като върху нея въздействат сили от вътрешността на Земята, които причиняват повече или по-малко движение
на отделните й части. Когато силите действат в различни посоки, земната
кора страда от стрес, огъва се и се деформира. В момента, в който силите
на напрежение станат толкова силни, че огъването вече не е възможно,
скалите се напукват и се придвижват внезапно, по време на което се отделя голямо количество енергия. Движението може да бъде вертикално,
хоризонтално или под различни ъгли и субективно го преживяваме като
разтърсване, разклащане на земята. В допълнение към движението на
земната кора причината за земетресенията може да бъде силен удар на
метеорит, както и силни експлозии (например ядрени).

Основни термини
Мястото във вътрешността на Земята, където скалата се пречупва, се нарича хипоцентър (гореща точка) на земетресението. Сеизмичните вълни
се разпространяват от хипоцентъра във всички посоки. Точката на повърхността на Земята, над хипоцентъра, се нарича епицентър на земетресението и там то е най-силно изразено. Епицентърът се определя от географски координати. Подвижните части на земната кора, които граничат
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с най-дълбоките разломи на континенталното
ниво и по които се проявява най-интензивната
тектонична (включително сеизмична) активност, както и вулканизмът, се наричат тектонични плочи или литосферни плочи.

Сеизмични скали
При класификацията на земетресенията обикновено се използват две скали: скалата на Рихтер, предложена през 1935 г. от американския геофизик
Чарлз Рихтер, и така наречената скала на Меркали, която често променя
името си и първоначално е предложена от Джузепе Меркали през 1883 г.
Използвайки скалата на Рихтер, сеизмолозите изразяват силата на земетресението в хипоцентъра чрез количеството енергия, отделено по време
на земетресение. Мярка за силата на земетресение въз основа на амплитудите на определени видове сеизмични вълни се нарича магнитуд. Скалата на Рихтер обикновено се използва за земетресения с магнитуд от 0
до 9, през един десетичен знак. За по-силни земетресения се използва
скала „моментна величина“, чиято горна граница не е определена и тъй
като тя се различава само малко от скалата на Рихтер, не е необичайно
името Рихтер да се използва и за нея в ежедневната реч.

Освободена
енергия в
хипоцентъра

Степен Ефект на земетресението
Помалко
от 3,5

Хората не го усещат,
регистрират го само
сеизмографи

3,5 – 5,4 Усеща се, но не
причинява щети
Под 6,0 Предизвиква малки щети
на високи етажи

Скала на
Меркали

Скала на
Рихтер

За разлика от магнитуда, който е точно измерен и математически дефиниран, понятието за интензивност на земетресението има субективни елементи и се отнася до неговите повърхностни ефекти – последици върху сградите и на земята, както и субективното усещане на хората. За да се изрази
интензивността на земетресението, се използва скала от 12 градуса, маркирана с римски цифри, която обикновено се нарича Меркалиева скала.
Сила на труса
на повърхността
на земята

Степен Ефект на земетресението
I

Хората не го усещат,
регистрират го само
сеизмографи

II

Реагират само много
чувствителни хора в
положение на покой

III

Усеща се от повечето
хора в сградата
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Степен Ефект на земетресението
6,1 – 6,9 Деструктивнo е в
диаметър от 10 км
7,0 – 7,9 Предизвиква щети на
по-високи етажи
Нито един изкуствен
8и
повече обект не може да
оцелее.
Повърхността и релефът
се променят, реките
изменят коритата си.

P вълни

S вълни

Скала на
Меркали

Скала на
Рихтер

Освободена
енергия в
хипоцентъра

Сила на труса
на повърхността
на земята

Степен Ефект на земетресението
IV

В къщите се усеща от
повечето живеещи, а на
открито – само единици

V

Усещат го много и навън

VI

Всички го усещат

VII

Започват повреди по
мебелите вкъщи, падат
комини и фаянсови
плочки

VIII

Появяват се щети на 25%
от къщите

IX

Около 50% от къщите са
значително повредени,
много се срутват и доста
са необитаеми

X

Тежки щети има на 75%
от обектите, а по-голямата част от тях се срутват.
Създават се свлачища.

XI

Разрушават се всички
зидани постройки.
Появяват се срутища.

XII

Нито един изкуствен
обект не може да оцелее. Повърхността и релефът се променят, реките изменят коритата си.

Сеизмолозите разграничават дълбоките и повърхностните сеизмични
вълни, а в дълбоките вълни има значителна разлика между първичните,
или „P“ вълни, и вторичните, или „S“ вълни. Гражданите, разбира се, не ги
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интересува как се наричат вълните, но трябва да се подчертае, че познаването на разликата между тези два вида дълбочинни вълни също е от
практическо значение. Първичните вълни имат най-висока скорост и следователно първи пристигат, но те са по-малко разрушителни от вторичните, които пристигат няколко секунди по-късно, но са по-разрушителни, т.е.
те оставят по-тежки последици. Важното за нас като граждани е, че благодарение на разликата между тези скорости имаме време да се подслоним
на безопасни места в стаите, в които се намираме.

Какво да правим по време и след земетресение?
 Останете спокойни и трезви и не позволявайте на паниката да ви завладее. Имайте предвид, че някои земетресения са само първоначални земетресения и че скоро може да последва следващото, по-силно
земетресение.
 Не изпадайте в паника!
 Не бягайте навън!
 Няма време за евакуация по време на земетресението! Всеки опит
да излезем от сградата, в която се намираме, ни излага на по-голяма
опасност. Вместо това трябва да приложим процедурата НАВЕДИ СЕ –
СКРИЙ СЕ – ДРЪЖ СЕ!
 НАВЕДИ СЕ! Клякаме в позиция „четири крака“ или на колене. По този
начин сме по-стабилни и няма да паднем и да се нараним, ако загубим равновесие по време на земетресението
 СКРИЙ СЕ! Пълзим под масата. Идеално е, ако е солидна и масивна.
Повърхността на масата ще ни предпази от падащи предмети, които представляват най-голяма заплаха за сигурността ни. Ако нямаме
маса или друга твърда плоска повърхност в стаята, в която се намираме, трябва да клекнем в ъгъла или в отвора на вратата на вътрешната
носеща стена и да покрием главата си с ръце.
 ДРЪЖ СЕ! Докато сме в убежището, се опитваме да задържим нещо
твърдо, за да поддържаме равновесие. Ако сме под масата, ние се
придържаме към нейната конструкция. Оставаме в това положение,
докато люлеенето не спре.
 Ако нямаме маса в стаята, където да се подслоним, трябва да клякаме
в ъгъла на носещите стени, колкото е възможно по-далеч от прозорци,
външни врати и външни стени, за да защитим главата си с ръце и да
изчакаме люлеенето да спре. Стоим възможно най-далеч от всичко,
което може да падне, като висящи елементи от мебели, полилеи и
други подобни.
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 Строго е забранено използването на асансьори и стълби по време на
земетресението.
 Не излизайте на терасата или балкона.
 Ако сте близо до или във висока сграда, стойте далеч от стъклата и
външните стени.
 Ако се намирате в обществена сграда (училище, предприятие, търговски център, център за отдих или магазин), запазете спокойствие и
избягвайте паника. Стойте далеч от тълпата от хора, движещи се панически към изходите.
 Ако сме в кола, трябва да я спрем и да останем в нея, но за предпочитане не на мостове, надлези или подлези.
 Ако сме на обществено място за събиране (концерт, стадион), оставаме там, където сме попаднали, и защитаваме главите си с ръце. Не се
опитваме да напуснем сградата през тълпата, а чакаме разклащането
да спре и след това излизаме по установения ред.
 Имайте предвид, че може да възникне прекъсване на захранването и
че могат да се активират аларми (за пожар и други).
 Винаги имайте готово фенерче и транзисторен приемник с резервни
батерии.
 Изключете незабавно всички източници на ток, газ и вода. Ако сте използвали някакъв източник на топлина, изключете го, когато земетресението отшуми.
 Ако възникне пожар, опитайте се да го потушите и уведомете местното пожарно-спасително звено.
 Ако е необходимо и ако имате възможност, присъединете се към спасителните екипи при развалините и се включете в търсенето и оказване на помощ на жертвите под развалините на разрушените сгради.

Инструкции за поведение, ако се окажете под развалините
 Не палете кибрит.
 Не мърдайте.
 Покрийте устата си с кърпа.
 Удряйте тръба или стена, за да могат спасителните екипи да ви намерят. Ако имате свирка, използвайте я.
 Викайте само ако това е последната опция. Викането може да причини вдишване на опасно големи количества прах.
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 Запазете самообладание и се опитайте да се ориентирате.
 Ако сте притиснати с материала, започнете с леко отстраняване, спестявайки сили и пазейки се от остри предмети и последващи наранявания.

Инструкции за поведение след първото земетресение
 Бъдете подготвени за допълнителни земетресения. Ако сградата е повредена, поради вероятността за по-силно земетресение, я напуснете
спокойно, без паника и в реда: майки с деца, възрастни хора, болни,
хора с увреждания и т.н.
 Ако се намирате в повредена сграда и мирише на газ или виждате скъсани кабели, не палете свещи и кибрит поради риск от пожар и експлозия.
 Проверете дали някой е ранен.
 Не премествайте сериозно наранени хора.
 Следвайте инструкциите на компетентните органи.
 Използвайте телефона само при спешни случаи, за да не се претоварват телефонните линии.
 Не използвайте автомобили, за да не пречите на спасителните екипи
при изпълнение на техните функции.
 Избягвайте да влизате в къщата – особено ако има повреди, мирише
на газ или виждате повредени кабели.

Мерки за превенция
Земетресенията не могат да бъдат предотвратени или прогнозирани в краткосрочен план. Следователно мерките за превенция се отнасят до процедурите, чрез които се подготвяме за евентуално земетресение с цел свеждане
до минимум на щетите и нараняванията. Трябва да подготвим жилищно
и работно пространство, за да бъде сеизмично безопасно в дългосрочен
план. Можем да извършваме редовен контрол на изправността на инсталациите (електричество, вода, газ), защото допълнителните им щети при
евентуално земетресение могат да доведат до по-сериозни последици.
Тежките предмети трябва да се поставят по-близо до пода, а не над леглото
и ако са на стената, те трябва да бъдат добре закрепени – огледала, стъкла
и други чупливи предмети трябва да се държат в шкафове. В допълнение
към подготовката на жилищното и работното пространство е желателно да
се анализира пространството и да се определят безопасни точки в стаите
(под масите, в ъглите на вътрешните носещи стени) с членове на семейството, сътрудници, доброволци, учениците в училище и от време на време да
практикувате упражнението „Наведи се – Скрий се – Дръж се“.
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Наводнения
Цели:
 Придобиване на знания за наводненията;
 Участниците да се научат да оценяват опасността от наводнения, как
да се държат в случай на наводнения, как да ги предотвратят и какво
да правят след наводнение.

Наводнения
Както вече споменахме в наръчника, наводненията са природни явления,
които показват необичайно високи нива на водата в реките и езерата, поради което водата от коритото на реката или басейна на езерото прелива през брега към околността. Това включва и малко по-рядкото и обикновено краткотрайно явление, което се случва на бреговете на морето.
Времето за развитие на наводненията варира при отделен случай. Наводненията в низинните райони се развиват бавно, в продължение на няколко дни, за разлика от проливните наводнения, които се развиват бързо,
понякога без видими признаци. Такива наводнения образуват опасна и
разрушителна наводнителна вълна, която носи със себе си кал, камъни,
клони и отпадъци. Наводненията също се случват, когато нивото на водата
в реките се повишава толкова много, че подземните води се появяват или
преливат над насипа или когато поради натиска на водата върху насип той
пробива.
Наводнение може да възникне и поради срутване и преливане на язовирна стена поради прекомерен приток на вода – това причинява наводнение, подобно на проливно наводнение, но в много по-широк и по-катастрофален мащаб. Наводненията могат да се случат навсякъде. Дори
много малки потоци, реки, дренажни канали или дъждовни канали, които
изглеждат безопасно, могат да причинят мащабни наводнения.
Според причините наводненията може да се разделят на:
 наводнения, причинени от обилни валежи;
 наводнения, причинени от натрупване на лед в реките;
 наводнения, причинени от свлачища или земетресения;
 наводнения, причинени от разрушаване на язовир или военни разрушения.
Като се има предвид времето на формиране на водната вълна, наводненията могат да бъдат класифицирани в:
 спокойни наводнения – наводнения на големи реки, които отнемат
десет часа или повече, за да образуват голяма водна вълна;
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 проливни наводнения – наводнения в планински водотоци, при които

за по-малко от десет часа се образува голяма водна вълна;

 случайни наводнения – наводнения, при които изведнъж се образува

голяма водна вълна при разрушаване на съоръжения за управление
на водите или водноелектрически централи

Трябва да се има предвид, че наводненията на големи реки се случват
по-бавно от поройните, така че е по-лесно да се подготвим за тях и е
възможно да го направим навреме.

Основни термини
Воден поток е поток от вода през вдлъбнатина в релеф, който наричаме
корито на реката. Той може да бъде постоянен, периодичен и случаен.
Ниво на водата представлява равнището на водата в коритото на реката. Измерва се на водомерни станции с помощта на водомерна скала
веднъж на ден или с помощта на автоматичен водомер, който постоянно
регистрира нивото на водата. Нивото на водата се изразява в сантиметри (cm).
Редовна защита от наводнения се обявява в момента, когато нивото на
водата достигне определено критично ниво в коритото на реката и има
тенденция да се увеличава допълнително. Определя се за всяка водомерна станция и тези данни могат да бъдат намерени на уебсайтовете на институциите, които наблюдават нивото на водата. По време на обявяването
на редовна защита от наводнения се предприемат предписани мерки и
дейности. След това нивото на водата се измерва най-малко два пъти на
ден и се организира ежедневно дежурство.
Извънредна защита от наводнения се обявява в момента, когато нивото
на водата достигне определено критично ниво, което винаги е по-високо
спрямо нивото на водата, когато се обявява редовна защита от наводнения и когато нивото на водата има тенденция да се увеличава допълнително. Също така се възлага на всяка водомерна станция. По време на
обявяването на извънредна защита от наводнения се предприемат предписани мерки и дейности, които включват измерване на нивото на водата
четири пъти на ден, наблюдение на състоянието на нивото на водата и
брега под формата на денонощно дежурство (24 часа ) и издигане на така
наречените заешки насипи. В случай че съществува опасност обявената
хидрологична ситуация значително да надхвърли условията за аварийна
защита от наводнения, т.е. да се очаква по-нататъшно повишаване на нивата на водата, което може например да доведе до изливане на вода над
насипа или пробив на насип, се обявява извънредна ситуация.
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Дебитът е количеството вода, което тече за единица време през даден
профил. Той не се измерва директно, а се изчислява въз основа на нивото
на водата и скоростта й. Изразява се в m3/s.
Нивото на водата може да бъде високо или ниско, а дебитът – голям
или малък.
Високи води представлява максималният регистриран поток през месеца
или годината. Въз основа на изчисляването на вероятността се определя
възможността за възникване на определен поток. Така например, ако вероятността да възникне определен поток е 1%, тогава можем да кажем, че
е вероятно този поток да се случи веднъж на 100 години. Това е резултат
от статистическо изчисление и не означава, че ще се случва на всеки сто
години, но е възможно то да се случи например в две години подред.
Не всяка висока вода ще причини наводнение (преливане от коритото
на реката), но всяко наводнение е висока вода.

Причини за наводненията
Причините за наводненията могат да бъдат естествени и антропогенни.
Основната естествена причина за наводненията са валежите (дъжд). Освен това наводнения могат да възникнат и поради бързото топене на сняг
и лед. Наводненията в нашия регион най-често се случват през пролетта и
късната есен. Важни условия за възникването им са: (1) предишно насищане на почвата с влага, поради което тя не може да усвои нови количества
вода, (2) геоложкият състав, (3) плътността на речната мрежа, (4) форма
на водния басейн, (5) видът растителност и (6) земеползването. Мащабни
наводнения възникват, когато наводненията се случват едновременно на
няколко водни потока както на главната река, така и на притоците. Що
се отнася до проливни наводнения, причината за тяхното възникване са
обилни валежи с относително кратка продължителност, при условие че в
басейна има засилени процеси на ерозия. Отнетата от ерозия земя както
и по-малките и по-големите парчета скали достигат до водното течение и
представляват масата, която реката носи и която може да има голяма разрушителна сила. Ледените наводнения възникват поради натрупването
на лед по реките, което нагоре по течението води до забавяне на водата
и нейното изтичане.
Антропогенните условия за възникване на наводнения са:
 строителни работи в коритото на реката – като неадекватно оразме-

рена пътна инфраструктура (пътни и железопътни мостове). Особено
важна е грижата за поддръжката на частите от водотока около мостовете, които са тесни места във водотока. Ако тези места са допълнително покрити с алувиален или антропогенен материал, преминава-
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нето на водната вълна е трудно и има голяма вероятност да настъпи
наводнение. Недостатъчно оразмерените насипи и насипи, които не
се поддържат, поради лошото си качество не осигуряват достатъчна
защита от наводнения. Противно на очакванията, те могат да предизвикат изненадващ ефект, тъй като се считат за защита от наводнения,
а всъщност не са достатъчно функционални. Разрушените язовирни
стени също могат да причинят наводнения, които следователно се
считат за антропогенни наводнения.
 неподдържане на коритото на реката – обрасло с растителност и по-

крито с различни материали и боклук. Основното нещо, което трябва
да правим превантивно като индивиди, е да действаме отговорно: да
не изхвърляме отпадъци във водни течения!

Как да разпознаем района, застрашен от
наводнение?
Районите по реките винаги са били обитавани, защото условията на живот в близост до тях са по-благоприятни отколкото в планинските райони.
Най-честата защита от наводнения е да се предприемат подходящи мерки, които най-често са от технически характер (изграждане на насипи, задържания, както и (хидро) натрупване за приемане на големи води). Ако
не са въведени технически мерки за защита от наводнения, е възможно
да се идентифицира потенциална заливна равнина въз основа на други
визуални индикатори (следи).
1. 	Равният терен по течението на водотока показва, че е възможно да
има изливане на вода или наводнения, причинени от повишаване на
нивата на подпочвените води.
2. 	Хигрофитната растителност (растителност, която расте на влажна почва, като тръстика и острица) също показва, че почвата е силно наситена с влага.
3. Утаечният материал, под формата на пясък и чакъл, представлява недвусмислена следа, че е образуван от работата на реки, по-точно че е
отложен от вода, а може да бъде и върху обработваема земя. Колкото
този нанос е по-едър, толкова по-разрушително е било наводнението.
Следи под формата на големи камъни и скали могат да бъдат намерени и в сухи долини, които са предимно сухи през годината и водата
тече през тях само по време на обилни валежи.
4. Неподдържано (обрасло с растителност) и затлачено корито на реката (отпадъци от органичен и неорганичен произход) показва, че дори
при малко по-високо ниво на водата могат да възникнат разливи и
наводнения.
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5. Следи по сгради или специално направени знаци показват максималните нива, достигнати от наводнението.
 През периода, когато няма наводнения, дръжте се отговорно, не из-

хвърляйте отпадъци в реки, потоци и канали.

 Ако отпадъците вече са в коритата и каналите, докладвайте ги на ком-

петентната комунална служба.

 В градовете, където оттокът при силен дъжд е увеличен, не изхвър-

ляйте отпадъци и не покривайте шахти, които източват атмосферната
вода.

 Ако е възможно, подгответе чували с пясък, които можете да постави-

те на входа в случай на наводнение, и затворете всички места в къщата, през които може да влезе вода.

 Не преграждайте водни потоци, за да натрупвате вода за през лятото.

Насоки за поведение по време на наводнения
 Следвайте инструкциите на компетентните органи.
 Следете информацията чрез радио, телевизия и интернет.
 Имайте предвид, че са възможни проливни наводнения.
 Ако съществува риск и не можете да се евакуирате безопасно, преминете незабавно на по-високите етажи на сградата. Не чакайте инструкции за това.
 Стойте далеч от електрическите кабели и/или изключете захранването
 Избягвайте райони, известни със свлачища и срутища.
 Не се намесвайте в работата на спасителните екипи.
 Носете подходящи (гумени) обувки.
 Не ходете през вода над коляното, особено ако водата тече, а за деца
и възрастни хора дори ако нивото на водата е по-ниско.
 Не използвайте автомобили (голям брой жертви са в автомобили).
 Не ходете през движеща се вода. Придвижването през вода с дълбочина 15 см може да причини падане. Ако трябва да преминете през
вода – ходете там, където водата не се движи. Използвайте пръчка, за
да проверите дълбочината на водата и твърдостта на почвата под нея.
 Евакуирайте или освободете домашни любимци своевременно.
 Носете документи и необходими неща, които сте подготвили по-рано.
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 Помогнете на засегнати лица, стига да не застрашавате собствената си
безопасност.
 Носете нещо ярко (дрехи, фенерче), за да се виждате, и свирка, за да
ви чуят спасителите.
 Ако желаете, свържете се със съответните служби, за да видите дали
можете да помогнете като доброволец

Насоки за поведение след наводнение
 Използвайте вода само ако е официално потвърдено, че е безопас-

но да се пие. Поради използването на заразена вода възникват така
наречените водни болести, така че последиците и косвените щети от
наводнения продължават много по-дълго от самите наводнения.

 Не използвайте храна, която е била изложена на наводнение.
 Избягвайте места, където водата не е намаляла (наводненията могат

да продължат по-дълго от други видове бедствия).

 Връщането в наводнените райони само след одобрение от властите.
 Дезинфекцирайте наводнени обекти и предмети, за които преценява-

те, че могат да се използват отново.

 Ремонтирайте повредените септични ями и други канализационни

системи възможно най-рано – ако се повредят, те могат да се превърнат в голям риск за здравето.

 Ако забележите мъртви животни, уведомете компетентната служба.
 Докладвайте за материални щети на компетентните органи.

Помнете! Дори когато водата се оттегли, има опасност!
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Свлачища и срутища
Цели:
 Придобиване на знания по темата за свлачища и срутища, как те въз-

никват и други подобни;
 Научаване на участниците да оценяват опасността от свлачища и срутища, как да се държат в случай, че се окажат на мястото на свлачища
и срутище и какво могат да направят.

Какво е свлачище?
Свлачището е процес на движение на повърхностни рохкави и твърди скали по склона по определена равнина под въздействието на гравитацията.
Движението може да бъде постепенно или в няколко фази, в резултат на
което в релефа се създават определени форми. Скоростта на свлачищата е
различна. От изключително бавно движение, което не може да бъде забелязано визуално (няколко мм годишно), до изключително бързо (5 м/сек),
което оставя след себе си човешки жертви и големи материални щети.

Причини за свлачища
Природни фактори – влияят върху образуването на свлачища и се разделят на условия и задействания. Основните условия са геологията и наклонът на склона. За задействане е необходим спусък, който ще се задейства
при геоложки и морфологични условия и по този начин ще започне свлачището. За нашия район най-честите природни причини за свлачища са
валежите, но също и земетресения и растителността.
Антропогенен фактор – човекът със своите дейности, които реализира
на терена, може да стимулира развитието на свлачища дори там, където
няма естествени предразположения за това. Промяната на морфологията и увеличаването на водния баланс на склона са най-често срещаните
условия, върху които човек влияе. По време на строителството на сгради,
пътища, насипи и мини по склоновете се създават прорези, което води
до промяна в наклона им. Ако по този повод се отрежат и определени
слоеве в скалната маса, ще се създадат идеални условия за образуване
на свлачища.

Как да разпознаем свлачище?
На терена има визуално разпознаваеми индикатори, които показват свлачища. Те са разделени на аларми и улики. Алармите са индикатори, които
показват началото на процеса на плъзгане, когато основните елементи на
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свлачището все още не присъстват в релефа, с изключение на напукване
от опън. Следите показват, че процесът на плъзгане е бил активен в близкото или далечното минало в наблюдаваната област.

Аларми
Алармите включват пукнатини на опън в земята, пукнатини по сгради,
пробиване на подземни инсталации.

Следи
Растителността е визуално лесно разпознаваема следа на терена, която показва, че процесът на свлачища се е случил по-рано, по един или повече пъти. Това може да се постигне с помощта на два показателя: морфологията на стъблата на дърветата и на хигрофитната растителност (която
расте на влажна почва).

Какво правим в случай на свлачище?
По време на:
 Излезте от пространството, засегнато от плъзгащия процес.
 Когато се евакуирате от свлачища, стойте далеч от дървета, електропроводи и стълбове.
 Окажете помощ на застрашени лица, стига да не застрашаваме собствената си безопасност.
 Проверете за наранявания или заклещени хора в близост до свлачището.
 Помогнете на съседите, които се нуждаят от специална помощ – деца,
възрастни хора и хора със специални нужди.

След:
 Изключете електричество, вода и газ.
 Проверете и докладвайте на местните власти, ако електропроводите
са пречупени или са повредени пътища или железопътни линии.
 Обърнете внимание на наводненията, които могат да възникнат, ако
свлачище блокира долината на река.
 Докладвайте на компетентните органи за материални щети.
 Засадете дървета, където се е случило приплъзване (върба, бреза, топола, ясен, елша, акация).
59

Какво е срутище?
Срутище са едно или повече парчета скала, образувани от разкъсване,
свободно падане и търкаляне по стръмен склон. Те се срещат главно в
твърди скали (магматични, някои метаморфни и от седиментни скали
във варовици), въпреки че могат да се появят и в меки седиментни скали
(льос).

Причини за срутищата
Основните условия за образуване на срутище са склонове над 70° и напукване на скалната маса. Когато тези условия са изпълнени, дневните и
годишните температурни колебания с помощта на вода могат да предизвикат промяна в напрегнатото състояние в скалните пукнатини и по този
начин да инициират срутища. Спусъкът за срутището може да бъде странично изяждане на склона край реката, земетресение, мълния. Човекът
инициира срутища най-често чрез промяна на наклона на склона поради
строителни дейности или чрез взривяване на терена, свързано с експлоатация на суровини.

Как да се държим в райони, склонни към срутища?
 Движим се внимателно през клисури и скални отсеки. След обилни
дъждове опасността от срутища се увеличава значително.
 Следим пътната и друга сигнализация, свързана със свлачища.
 Необичайни звуци на пукане на дървета и камъни могат да означават,
че се е задействало срутище и че трябва да се отдалечим от непосредствената опасна зона възможно най-бързо.
 В случай на срутване от вертикални скали трябва да се прилепим плътно към скалата.
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Тероризъм
Цели
 Обучаемите да добият представа за тероризма и неговите признаци;
 Да се запознаят с ролята на доброволците при терористичен акт.

Определение
Тероризмът е още един от онези термини, които, изглежда, всеки е готов
да използва, но никой не може да се съгласи с една точна дефиниция.
Дори експертите продължават да спорят относно начина, по който трябва
да се използва този термин, и казват, че има над сто различни дефиниции
за тероризъм, от които нито една не е приета за универсална.
Определението, което ползва ООН: Престъпни дейности, планирани и
предназначени да провокират състояние на терор сред широката общественост, група хора или отделни лица с политически задачи, при всички
случаи са неоправдани независимо от съображенията от политически,
философски, идеологически, расов, етнически или друг характер, които
могат да бъдат изтъкнати.

Упражнение: Дефиниране на тероризма
Цел: Обучаемите сами да достигнат до по-задълбочено разбиране за тероризма.
Инструкции за водещия:
1. Попитайте групата какво разбира под думата „тероризъм“. Запишете
идеите на флипчарт.
2.	Разделете участниците на групи по 4-5 души и дайте на всяка група
комплект от карти с казуси. Помолете ги да обсъдят подред всяко
твърдение и да решат дали съответната ситуация може да се смята за
тероризъм, като се обосноват писмено на лист от флипчарт.
3. След 20 минути всяка група нека да презентира резултата от дейността си пред другите.
4. Направете дискусия. Отбележете причините, които са дадени, за да не
бъдат определени дадени случаи като тероризъм. Попитайте участниците кои случаи са били най-трудни за преценяване.
5. Помолете участниците да се върнат обратно в групите си, за да формулират собствена дефиниция на тероризъм в съответствие с решенията, които са направили по-рано, или от съображения, представени при
обсъжданията.
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6. След още 10-15 минути помолете групите да представят предложенията си. След това преминете към обсъждане и оценка. Можете да ги
запознаете с определението, което използва ООН.

Карта с казуси
Казус 1: Група води въоръжена кампания за отстраняване от власт
на тоталитарно правителство. Те поставят бомба в Министерството на отбраната, бомбата се взривява, като убива 12
души.
Казус 2: 	Лице изпраща писма на самотни майки, в които заплашва техните бебета. Не се съобщава за случаи на насилие, но жените
са твърде уплашени, за да изведат децата си навън.
Казус 3: Във война между две държави едната използва атомна бомба спрямо другата, като избива около 100 000 цивилни граждани.
Казус 4: Писмо бомба е изпратено до директора на голяма козметична компания, като вследствие на това той претърпява тежки
наранявания. Анонимният нападател обвинява фирмата в
експлоатация на животни.
Казус 5: Група води продължителна кампания срещу военни обекти,
включително редовно използване на експлозиви. Убити са голям брой войници.
Казус 6: По време на кампания за независимост членовете на етническо малцинство редовно залагат бомби на обществени места.
Преди това изпращат предупреждения, така че хората могат
да се евакуират от сградите, но въпреки това са убити цивилни граждани.
Казус 7: 	Определена държава разполага с химически оръжия и казва,
че е готова да ги ползва, ако се почувства застрашена от друга
държава.
Казус 8: Група престъпници окупират банка, вземат за заложници членове на нейния персонал, а по-късно застрелват заложниците, за да прикрият следите си.
Казус 9: Националистически групи патрулират и контролират големи
градове и редовно пребиват или тормозят хората от други етнически групи.
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Казус 10: Тоталитарна държава управлява населението си чрез страх:
всеки, който проговори срещу държавата, бива арестуван;
редовно се извършват арести, изтезания, а дори и екзекуции.
Казус 11: 	Организирана престъпна група изнудва за пари местни бизнесмени. Имуществото на тези, които отказват да плащат,
бива изгаряно, а някои от тях биват убивани.
Казус 12: В хода на военни дейности срещу бунтовници окупационна
армия напада селища с дронове (безпилотни самолети). Съобщава се за няколко цивилни жертви, като има случаи на избити семейства.
Казус 13: 	Работниците от държавата A трябва да преминават през държавата Б всеки ден. Граничарите на държавата Б винаги подлагат на тормоз гражданите на държавата A, като проверяват
прекалено подробно личните им документи и понякога ги
подлагат на пълен обиск. Те често задържат произволни граждани на A.
Казус 14: По време на гражданска война, продължаваща цяло десетилетие, 19-годишна жена се сблъсква с 10 бунтовници. Първо я
изнасилва техният водач, след което нарежда на хората си да
направят същото.
Казус 15: В града се провежда международна конференция. Полицията
получава правомощия да арестува всеки и да задържа арестантите в продължение на 12 часа без повдигане на обвинения. Предупреждават хората да не демонстрират.
Казус 16: „Трябва да работите по-усилено, гробовете още не са запълнени“, призовава гласът на радиото в Руанда.

Терористични цели, методи и форми
Терористични цели
Целите на тероризма могат да се класифицират по различни критерии:
 Според мащаба на въздействие
 Според начина на избора на цел
 Публичният ефект като цел на тероризма
 Според мащаба и съдържанието си
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Терористите използват насилието, за да повлияят на правителствената
политика и да постигнат конкретни цели за тяхната кауза. Нападенията
имат за цел да подкопаят чувството за безопасност и доверието в правителството. Нападателите се стремят да представят правителството като
неефективно, слабо и/или по друг начин неспособно.
Терористичните атаки често се извършват от идеологически екстремисти, които са готови да умрат в това, което смятат за символична жертва
или акт на мъченичество. Нападателите често експлоатират социалните
медии, като се стремят да разпространяват дезинформация и излъчват
действията си пред публика по целия свят с желанието да увеличат страха,
като едновременно с това засилват своята достоверност и легитимност с
привърженици на съмишленици.

Методи на тероризма
Традиционни методи – свързани са с преки физически увреждания на
здравето и ограничаване на личната свобода. Използват се предимно при
държавни и обществени дейци, сътрудници на правоохранителни органи
и техни близки.
Технологични методи – насочени са срещу материални, енергийни и информационни обекти. Този вид методи се използва като възможност да се
осъществяват посегателства върху големи маси от хора, върху обекти, чието разрушаване може да предизвика мащабни екологични катастрофи.
Психологически методи – открити или анонимни заплахи срещу единични
лица, групи хора или цялото население. Психологическият терор приема
особено широки мащаби като достатъчно ефективен метод за сплашване
и принуждаване.

Форми на тероризма
1. Взривяване, подпалване, разрушаване и унищожаване на материални
обекти
2. Убийства и тежки телесни повреди на отделни лица
3. 	Отвличане и вземане на заложници
4. Заплаха за разправа с държавни или обществени дейци
5. Пропаганда на тероризъм
6. Създаване на терористични организации
7. 	Оказване на помощ на терористични организации
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Нова тактика
Напоследък терористичните атаки се отдалечават от големи сюжети като
нападенията от 11 септември до по-децентрализирани, не толкова сложни атаки като тези в Париж, Франция, през 2016 г. Нападателите предпочитат по-малки, по-малко централно контролирани мрежи, като се
използват по-опростени и достъпни средства като оръжия и домашно
импровизирани експлозивни устройства. Тези компоненти са по-лесни
за придобиване, контролиране и скриване от големи експлозивни вещества, биологични, радиологични или ядрени устройства. Така например
„Ислямска държава“ премина към тактиката на „хилядата стъпки”, т.е. помалки, но повече атентати от самостоятелно действащи терористи, в повечето случаи без пряка връзка с централата, след призива да използват
всякакви средства, където и да се намират, срещу „неверниците“. Нападателите, които невинаги имат способности и средства да организират зрелищни атаки, предпочитат по-кратки, но смъртоносни варианти. Наричат
ги малките планове. Обикновено терористичният акт се извършва дори не
с оръжия, а с транспортно средство или нож. Нищо по-лесно, когато човек
е готов да изпълни поръчка или внушение.

Някои видове терористични атаки
Ще разгледаме някои видове терористични атаки, които са по-често срещани и вероятността за попадане в такава ситуация е по-вероятна.

Самоделни взривни устройства (СВУ)
СВУ, или „домашната“ бомба, е разрушително устройство за унищожаване, тормоз или паника. Тъй като те са импровизирани, СВУ могат да
се предлагат в много форми, като се започне от малка тръбна бомба до
сложно устройство, способно да причини големи щети и загуба на живот.
Терористичните мрежи са публикували множество инструкции как да се
правят домашни експлозиви. СВУ могат да се обличат (колани, жилетки),
да се носят (чанти, раници, контейнери на всички размери/видове) или
транспортират в превозно средство; поставени или хвърлени от човек; доставени в пакет или скрити на пътя.
За да придобиете по-ясна представа за въздействието, което могат да окажат СВУ, таблицата на следващата страница илюстрира причината за радиуса на щетите от различни размери и видове такива устройства.

65

Фигура: Въздействие на СВУ
Заплаха

Експлозивен Разстояние Разстояние
капацитет за евакуация за евакуация
в сгради
на открито

Малък пакет/писмо

0.5 kg

15 m

275 m

Тръбна бомба

2.5 kg

20 m

370 m

Куриерски пакет

4.5 kg

30 m

330 m

Жилетки/контейнерни бомби

10 kg

35 m

520 m

Колет

25 kg

45 m

560 m

Малка кола

225 kg

100 m

580 m

Нормална кола/миниван

450 kg

120 m

730 m

Ван/пикап

1800 kg

200 m

1150 m

Камион

4500 kg

260 m

1550 m

СВУ могат да бъдат заобиколени или опаковани с допълнителни материали или „подобрения“, като гвоздей, стъкло или метални фрагменти, предназначени да увеличат количеството шрапнел, задвижван от експлозията,
за да нараснат максимално жертвите. Подобренията могат да включват и
други елементи, като например опасни материали.

Атентатът в сарафово
На 18 юли 2012 г. в 17:23 часа на паркинга на летище Бургас – Сарафово
в Бургас е извършен атентат срещу три автобуса с израелски туристи,
които е трябвало да се превозят до хотел „Хризантема“ в Слънчев бряг.
Взривът поразява тежко единия автобус и засяга другия, паркиран до
него. В атентата са убити 7 души: един българин – шофьорът на автобуса, 5 израелски туристи и атентаторът, ранени са 35 души, от тях 4
много тежко. Терористичният акт е извършен със самоделно взривно
устройство, поставено в сак.

Активен стрелец
Какво е активен стрелец – това е въоръжено лице, прилагащо смъртоносна сила срещу други лица и продължаващо да го прави до момента,
в който има безпрепятствен достъп до нови жертви. Независимо каква е
неговата мотивация – за него основно е убиването, броят на жертвите и
медийното отразяване на случая. Дори да има политическа или религи66
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озна мотивация, те са на заден план и обикновено фон на самия акт на
насилие.
Важно да се знае е, че активният стрелец не е ново явление, а примерите
за такива случаи по света стават все повече. Като цяло връзка между познанията за оръжията и това дали човек ще стане активен стрелец няма. При
някои активни стрелци подобни познания се натрупват в процеса на подготовката за действието. В повечето случаи няма модел или метод за избора
им на цели, стрелят безразборно и жервите бързо се натрупват, особено в
затворени пространства. Според изследванията съвсем базова и теоретична подготовка увеличават шансовете ви за оцеляване с над 60%.

Координирани терористични атаки
Сложна координирана терористична атака е синхронизирана атака, провеждана от два или повече полунезависими екипа на множество места
с близка последователност, инициирана с малко или никакво предупреждение, използвайки добре обучени нападатели и едно или повече
от следното: огнестрелно оръжие, експлозиви и огън като оръжие. Както
се вижда в Париж, Франция, през 2016 г. нападателите са координирали
действията си, за да ударят множество цели почти едновременно. При
провеждането на тези атаки може да има планирана координация, както
и координация в реално време между нападателите. Тези атаки могат да
бъдат изключително смъртоносни за сравнително кратък период.

Кибертероризъм
Кибертероризмът е сложно модерно явление, което засяга всички развити държави с достъп до компютри и интернет. Кибертероризъм буквално
означава виртуална атака, която има за цел внушаване на тревога и страх,
посредством компютърни мрежи, свързани с интернет. Кибератаките са
директна заплаха за сигурността на гражданите и функционирането на
държавата, икономиката, обществото, науката и образованието. Те могат да бъдат извършени от разстояние, с прости механизми и минимални
икономически ресурси. Кибератаките нямат национални, културни или
юридически граници и могат да причинят значителни материални и дори
човешки загуби.
Кибертероризмът е атака във виртуалното пространство, която се изразява в мащабно прекъсване на компютърни мрежи или определени персонални компютри чрез помощта на различни средства (най-използвани са
компютърните вируси). Друга дефиниция е свързана с умишленото внедряване на избрана информация във възможно по-голяма компютърна
мрежа с универсалната цел, каквато има всеки терористичен акт, създаване на тревога и паника.
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Подготовка на общността
Рисковете от терористични атаки в населени места трябва да бъдат преоценявани постоянно. Управляването на риска помага да придобием сигурност, че съществуващите мерки за сигурност са достатъчни и ефективни. Освен оторизираните държавни органи отговорност носим и всички
ние като граждани.
Наличието дори на няколко знака може да показва подготовката за терористична атака. Важно е да разберете как могат да изглеждат тези знаци,
докато се изпълняват, за да можете да ги идентифицирате в рамките на
вашата общност. Въпреки че мисията на доброволците не е да следят постоянно тези знаци, всеки трябва да бъде нащрек за промените в средата
си като улика за евентуална терористична атака и да съобщава за подозрителни действия на съответните власти.

Разпознаване на знаците за подготовка на
терористичен акт
Знаците, показвани от потенциални терористи (често в този ред), включват:
 Наблюдение: Целевата зона се наблюдава и изучава внимателно. Това
може да включва дейности по заснемане или наблюдение.
 Събиране: Събира се информация, която е специфична за предвидената цел. Това може да бъде по пощата, по телефона или лично.
 Тестове за сигурност: Местните мерки за сигурност се тестват и анализират, включително измерване на времето за реакция при нарушения на сигурността или опити за проникване в сигурността.
 Финансиране: Набиране, прехвърляне и харчене на пари, което може да
включва продажба на наркотици или откраднати стоки, трафик на хора
и пренасочване на пари чрез фирми или благотворителни организации.
 Придобиване на консумативи: Събират се необходими материали за
подготовка на атаката, включително оръжие/компоненти на оръжиет,
транспорт и комуникации. Консумативите могат да бъдат закупувани
само с плащане в брой.
 Играещи роли или подозрителни хора: Хората, представящи се в
роля, за да получат достъп или информация, и хора, които не се вписват или не изглежда да принадлежат на мястото.
 Репетиции и сухи тренировки: Групи или индивиди често планират
маршрути, определят потока на трафика и времето му, а също така
могат да извършват тестови изпълнения преди реалната атака.
 Разгръщане: Последната фаза, когато терористите разполагат активи
и заемат позиция. Атаката е неизбежна.
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Потенциални цели във вашата общност
Докато твърдите цели, като например правителствени сгради, военни инсталации и инфраструктура (напр. електропроводи и язовири), остават приложими цели за определени групи, атаките са насочени и към по-лесни,
по-малко сигурни цели. Терористите често подбират меки цели като училища, паркове, молитвени храмове, молове, кафенета и концертни зали. Помалките по-малко охранявани участъци все още генерират големи жертви
и позволяват нападателите да постигнат своите цели с по-малко ресурси.

Подготвеност
Терористичните атаки често се случват без предупреждение; въпреки
това, ако сте нащрек, докладвате за съмнителни дейности и предприемате стъпки за обща готовност, като например да имате план за комуникация с близките си, което ще ви помогне, ако някоя се случи. Ако вярвате,
че терористическата атаката е неизбежна, обадете се на телефон 112 и
следвайте предоставените инструкции.

Упражнение: Подготовка на местната общност
Както при всички видове бедствия и извънредни ситуации подготовката
е от ключово значение за планирането на действия за реакция на събитие, свързано с тероризъм. Въпреки че често е трудно да се предвиди кога
може да се случи такова събитие, има неща, които можем да направим
още днес, за да сте подготвени.
Цел: Оценка на риска и генериране на идеи за защита на местната общност
Инструкции за водещия:
1. 	Разделете групата на по-малки групи от по 5-6 души.
2. Всяка група трябва да отговори върху лист от флипчарт на следните
въпроси:
 Кои потенциални „меки“ цели на терористична атака идентифицирате във вашия град или квартал?
 В кои от тях атаката би била „най-ефективна“ (т.е. с най-много жертви) при теористичен акт, като взривяване на самоделно устройство
или активна стрелба?
 Какво доброволците биха могли да направят за подготовката на
общността, за да се намали рискът и/или броят на жертвите при
евентуален терористичен акт?
3. Групите представят резултатите от дейността си. Следва дискусия.
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Реакция при активни стрелци
Както беше представено по-горе, ситуациите с активни стрелци са непредсказуеми и се развиват бързо.

Как да реагираме, когато активен стрелец е във вашата
околност
Бързо определете най-разумния начин да защитите собствения си живот.

1. БЯГАЙТЕ
Ако има достъпен път за бягство, опитайте се да се евакуирате от помещенията. Бъди сигурен за:
 Имате път за бягство и го планирайте предварително;
 Евакуирайте се независимо от това дали други са съгласни да ви
следват;
 Оставете вещите си;
 Бягайте приклекнали, защото по този начин намалявате общата си
площ, която може да попадне под обстрел. Също важно е да се движите на зигзаг;
 Помогнете на другите да избягат, ако е възможно;
 Предотвратете влизането на хора в зоната, където активният стрелец
може да бъде, ако е възможно;
 Дръжте ръцете си видими;
 Обадете се на 112, когато вече сте в безопасност.
2. СКРИЙТЕ СЕ
Ако евакуацията не е възможна, намерете място, където да се скриете, където активният стрелец е по-малко вероятно да ви намери. Вашето скривалище трябва да:
 Бъде извън полезрението на активния стрелец;
 Осигурява защита, ако изстрелите се изстрелват във вашата посока;
 Не ограничава възможностите ви за движение.
За да предотвратите влизането на активен стрелец във вашето скривалище:
 Заключете вратата;
 Блокирайте вратата с тежки мебели.
Ако активният стрелец е наблизо:
 Заключете вратата;
 Изключете звука на мобилния си телефон;
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 Изключете всеки източник на шум (например радио, телевизор);
 Скрийте се зад големи предмети (например шкафове, бюра);
 Бъдете тихи.
Ако евакуацията и скриването не са възможни:
 Останете спокойни;
 Наберете 112, ако е възможно, за да предупредите полицията за местоположението на активния стрелец;
 Ако не можете да говорите, оставете линията отворена и оставете диспечерът да слуша.

3. БОРЕТЕ СЕ
Ако не можете да бягате, евакуирате или да се скриете и когато животът
ви е в непосредствена опасност, можете да опитате да спрете и/или деактивирате активния стрелец чрез:
 Предприемане на решителни действия;
 Действайки възможно най-агресивно срещу него;
 Хвърляне на предмети и имитиране на оръжия;
 Крещейки;
 Въвличайки го във вашите действия.

Как да реагираме, когато органите на реда пристигнат:
Опитайте се да запазите спокойствие;
Следвайте инструкциите им;
Махнете от ръцете си всякакви предмети (например чанти, якета);
Незабавно повдигнете ръцете и разперете пръстите;
Дръжте ръцете видими по всяко време;
Избягвайте да правите бързи движения към тях, като например да ги
хванете;
 Избягвайте да сочите и крещите;
 Не спирайте да молите служители за помощ или посока при евакуация, просто продължете в посоката, от която служителите влизат в
помещенията.







Информация за предоставяне на органите на реда или на 112 оператор:
 Местоположение на активния стрелец(и);
 Брой стрелци, ако са повече от един;
 Физическо описание на стрелеца(ите);
 Брой и вид оръжие, притежавано от стрелеца(ите);
 Брой потенциални цели на местоположението.
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Органите на реда, които пристигат на местопроизшествието, ще имат друг
приоритет и може да не са в състояние да помогнат на пострадали. Очаквайте спасителни екипи, включително и спешна медицинска помощ, които следват първоначалните служители.

Преди да дойде помощта
Доброволците не са оборудвани или обучени да реагират на терористични инциденти. Доброволците по никакъв начин не трябва да се активират
или да реагират на инцидент в своята общност. Въпреки че е много малко
вероятно, но е възможно да попаднете в ситуация, за която смятате, че
е терористична атака. При това рядко обстоятелство доброволците имат
развит набор от умения, за да осигурят грижи, докато не пристигне помощ. Пазете се. Не се излагайте на риск, но спасете живота, ако можете.
Ако смятате, че сте в състояние да помогнете на хората около вас, съсредоточете се върху спасителните интервенции, които бяха изучени.

Вторични атаки
Терористичните атаки, особено тези, включващи експлозиви, могат да
включват вторична вълна, насочена към онези, които оказват грижи за
ранените. Бъдете добре запознати с обкръжението си и се отдалечете от
опасността веднага щом успеете. Ако можете да го направите, вземете
другите със себе си.
Взривът на бомба може да причини вторични експлозии, ако се запали
бензин, природен газ или друг запалим материал. Вторичните опасности, които водят до криза, могат да включват пожар с евентуално токсичен
дим, прекъсване на електрическата енергия, разкъсани линии за природен газ и вода, електрически мрежи и отпадъци. Може да има загуба на
контрол на движението в района на взрива с възможни пътни инциденти,
включващи бягащи граждани.
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Други бедствия и аварии
Ядрени и радиологични аварии
Ядрените и радиологични аварии са извънредни събития, които пряко застрашават хората, околната среда и материалните блага и изискват
мерки за защита. Радиологични аварии могат да възникнат: в условия,
когато радиоактивните източници не се контролират (изхвърлени, изгубени, намерени или откраднати), когато има радиация и облъчване на
населението по някаква причина, като падането на сателити с радиоактивни материали или по време на транспорт на радиоактивни материали. Ядрените инциденти са инциденти, които изискват мерки за защита
поради освобождаването на енергия при ядрена верижна реакция или
отделянето на продукти от верижната реакция. Ядрените съоръжения, в
които могат да възникнат аварии от този тип, са: атомни електроцентрали,
изследователски реактори и корабни реактори, складове за съхранение
на радиоактивни вещества и промишлени съоръжения (например за производство на ядрено гориво). Жителите в застрашени райони се информират за опасността и за прилагането на защитни мерки чрез централни и
местни медии или по други подходящи начини.

Екстремни метеорологични условия
Екстремна топлина – топлинен удар: Топлинният удар е едно от най-сериозните усложнения на термичния стрес. Това състояние възниква в условия на повишена външна температура и висок процент влажност, както и
поради преумора. Поради интензивното излагане на организма на топлина има рязко покачване на телесната температура над 41° по Целзий за
кратък период от време (10-15 минути).
Изключителен студ – снежни бури и замръзване: Силният снеговалеж,
екстремният студ и продължителното излагане на ниски температури
могат да доведат до хипотермия при хората и да парализират живота и
функционирането на общността (прекъсване на електроснабдяването и
водоснабдяването, нарушаване на трафика, наводнения и др.).
Бури и мълнии: Опасността по време на бури се изразява в много силен
вятър, силни и обилни валежи, мълнии и възможна градушка.

Неизбухнали боеприпаси
Една от последиците от войната е неексплодиралите боеприпаси, оставени след нея. Причините, поради които боеприпасите не са експлодирали,
могат да бъдат различни: от технико-технологичен характер, неправилно
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използване, забавяне във фазата на армировка на взривателя (в началната част на сглобката) и други. Има опасност невзривените боеприпаси
да се запалят или да се взривят дори след няколко десетилетия. Поради
опасността от подобни експлозии се препоръчва да не докосвате, изкопавате, премествате, скривате, произволно отстранявате намерения боеприпас (като го хвърляте в кладенец, канал, река, езеро и други подобни
места) или закопаете, демонтирате, запалите и други подобни. Следвайки тези инструкции, вие допринасяте за повишаване на безопасността и
намаляване на рисковете за живота и здравето както за вас самите, така
и за най-близките ви съграждани, както и за средата, в която живеете и
работите.

Пътнотранспортни произшествия
Пътнотранспортно произшествие е събитие на път или друго място, отворено за обществен трафик или което е започнало на такова място, в което е участвало поне едно движещо се превозно средство и в което едно
или повече лица са били убити или ранени, или са настъпили материални
щети.
В допълнение към термина пътнотранспортно произшествие, което е
официалното наименование според закона за безопасност на движението, сръбският език използва и наименованията пътно произшествие, сблъсък или произшествие, въпреки че от гледна точка на науката се считат за
неправилни изрази. Терминът „инцидент“ по правило се използва в железопътния и въздушния трафик, докато сблъсъците не се използват никъде.
Най-честите причини за пътнотранспортни произшествия са неспазване
на правилата за движение и несъобразяване на скоростта към метеорологичните условия.

Опасни материали
Материалите се считат за опасни, ако имат някоя от тези характеристики:
 Корозират други материали;
 Експлодират или лесно се запалват;
 Реагират силно с вода;
 нестабилни са при излагане на топлина или удар;
 По друг начин са токсични за хора, животни или околната среда чрез
абсорбция, вдишване, инжектиране или поглъщане.
Опасните материали включват, но не се изчерпват с:
 Взривни вещества;
 Запалими газове и течности;
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Отрови и отровни газове;
Корозивни вещества;
Незапалими газове;
Окислители;
Радиоактивни материали.

Има няколко начина за идентифициране на местата, където опасни материали се съхраняват, използват или транзитират.
 Местоположение и вид дейност/производство;
 Табели и етикети;
 Знаци, звуци и миризми.
Опасните материали са често срещани във всяка общност. Много производствени процеси разчитат на опасни материали и много търговски обекти ги продават. Въпреки защитата на мястото могат да възникнат аварии
и бедствия, които причиняват изпускането на тези материали в околната
среда. Обичайните места могат да включват:
 Промишлени места, като склад, железопътен двор или корабостроителница;
 Домакински места, включително под мивки за кухня/баня, шкафове
за работилници, гаражи, мазета;
 Химическо чистене;
 Погребален дом;
 Магазини за домашни препарати;
 Хипермаркети и магазини на едро;
 Превозни средства за доставка.
Табели за предупреждение са необходими, когато се съхраняват, използват или транспортират големи количества опасни материали. Тези табели
действат като система за незабавно предупреждение за спешните екипи,
помагайки им да идентифицират видовете налични материали и опасностите, които представляват.
Доброволците трябва да възприемат тези табели като знак „Стоп“.
Опасните материали са навсякъде около нас и могат да присъстват независимо от местоположението или дали има табели или други публикувани предупреждения. Докато опасните материали често миришат, издават
някакъв звук или изглеждат необичайно, може да не успеете да разпознаете нещо токсично. Стойте далеч от неразличими вещества и предупреждавайте ръководителите на сгради или органите.

75

Упражнение за оценка на уязвимостта и приоритизиране
на опасностите
Упражнението трябва да се прави, след като са разгледани видовете бедствия, за да имат обучаемите изяснено понятие какво е бедствие.
Цел: Участниците да оценят риска и уязвимостта на местната общност откъм бедствия и да приоритизират опасностите.
Необходими материали – диаграма за приоритизиране на риска, размножена за всички участници.
Приоритизиране на риска
Висок

Среден

Нисък

C D
A B
Среден

Висок

Ход на занятието:
1. Участниците трябва да изброят потенциалните опасности под форма
на мозъчна атака от природни или причинени от човека бедствия в
своята местна общност, т.е. кои бедствия са се случвали и е вероятно
да се случват и в бъдеще в тяхното населено място. Те се записват от
водещия в списък на флипчарт. Списъкът може да бъде дискутиран,
така че в края да има общо разбиране относно потенциалните опасности.
2.	Разяснява се диаграмата за оценка на риска. Всички изброени опасности са потенциални опасности в тази общност. Честотата на опасностите се нанася по оста Y, а въздействията на опасностите – по оста
X. Честотата показва колко пъти възниква такава опасност, например
годишно. Колкото повече се движите нагоре, толкова по-честа е опасността. Въздействието показва нивото на щетите и разрушенията,
които причинява, когато възникне. Колкото повече се движите надясно, толкова по-голямо е било въздействието. Да вземем пример, ако
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свлачището се е случило в района три пъти годишно и ако въздействията му са много големи, тогава го поставяте в района на буква D. Ако
сушата се е появила в района само на всеки 3 години (ниска честота),
но с високи въздействия, тогава я добавете при буква B. Обръща се
внимание, че опасности и въздействия с нисък риск и такива с ниско
въздействие не се оценяват и не попадат в диаграмата, защото практически не нанасят щети.
3. Всеки от участниците получава диаграма със задачата да я попълни за
всички изброени опасности по-рано.
4. След това участниците се разделят на групи от по 3-4-ма, за да попълнят заедно една обща диаграма на лист от флипчарт, като се споразумеят коя опасност къде попада. Решението трябва да е консенсусно.
5.	Извършва се презентация на групите. Листовете се поставят един до
друг, така че да се виждат от всички. Отново, след дискусия, с консенсус се попълва обща диаграма на голямата група.
6. Следва заключителна дискусия, в която участниците споделят какво
интересно и ново са научили в това занятие.
Пример за попълнена диаграма
Приоритизиране на риска
Срутване

Свлачище

Среден

Пожар Наводнение

Земетресение

Нисък

Среден

Висок

Висок

C D
A B
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Търсене и спасяване
Цели:
 Участниците да придобият знания и умения за оценка на ситуацията
при спасителни операции;
 Да се запознаят с най-честите техники за търсене и спасяване при полеки ситуации;
 Да се научат как безопасно да извличат оцелели от рискови зони.

Безопасност при операции по търсене и спасяване
Оценка на ситуацията при търсене и спасяване
Операциите за търсене и спасяване, подобно на всички други действия
при бедствия, изискват като начало да се направи адекватна и сериозна
оценка на тежестта на ситуацията, която оценка трябва да се осъвременява през цялото времетраене на операцията. Това включва:
 Събиране на факти;
 Оценка на поражения и комуникация;
 Обмисляне на възможности;
 Преценка на собствената ситуация
 Определяне на приоритети и подрежането им;
 Взимане на решения;
 Разработване на план за действие;
 Изпълнение на плана за действие;
 Оценка на напредъка.
Таблица: Контролен списък за определяне на тежестта на
ситуацията при търсене и спасяване
Стъпка 1: Съберете фактите
Време
Времето на деня или седмицата влияе ли на усилията за
търсене и спасяване? Как?
Вид строителство
Какъв тип сгради са включени?
Какъв тип строителство участва?
Какъв тип терени участват?
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Да

Не
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Обитаване
Сградите населени ли са? Ако да, колко хора е вероятно да
бъдат засегнати?
Има ли специални съображения (например деца, възрастни хора, домашни любимци, хора със затруднен достъп и
функционални нужди)? Ако да, какви са специалните съображения?
Метеорологични условия
Ще повлияят ли метеорологичните условия на вашата безопасност? Ако да, как ще се отрази на вашата безопасност?
Ще повлияят ли метеорологичните условия на ситуацията
на търсене и спасяване? Ако да, как ще се отрази ситуацията на търсене и спасяване?
Рискове
Съществуват ли опасни материали? Ако да, на кое място?
Съществуват ли други видове опасности? Ако да, какви?
Стъпка 2: Оценете и съобщете за пораженията
Направете обиколка около сградата. Дали щетите са извън
възможностите на екипа? Ако да, какви специални ресурси
и средства се изискват?
Съобщихте ли фактите и първоначалната оценка на щетите
на подходящото(ите) лице(а)?
Стъпка 3: Обмислете възможностите
Стабилна ли е ситуацията?
Има ли голям риск или потенциал за повече бедствени
събития, които ще повлияят на личната безопасност? Ако
да, какви са известните рискове?
Какво друго може да се обърка?
Стъпка 4: Преценете собствената си ситуация
Какви налични ресурси и опит имате за търсене и спасяване?
Какво оборудване е налично?
Стъпка 5: Определете приоритетите
Може ли доброволците да търсят и спасяват безопасно?
Ако не, не се опитвайте да търсите и спасявате.
Има ли други по-належащи нужди сега? Ако да, направете
списък.

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да
Да

Не
Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Да

Не
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Стъпка 6: Вземете решение
Къде разполагането на наличните ресурси ще допринесе най-много, като
същевременно се поддържа адекватно ниво на сигурност?
Стъпка 7: Разработете план за действие
Определете как най-добре да разположите персонала и другите ресурси.
Стъпка 8: Действайте
Прилагане на плана.
Стъпка 9: Оценете напредъка
Постоянно преоценявайте ситуацията, за да установите промени в обхвата на проблема, рисковете за безопасността и наличността на ресурсите

Стъпка 1: Събиране на факти
Събирането на факти е първото, с което се започва. Фактите от ситуацията
трябва да ръководят вашите усилия за търсене и спасяване. Когато събират факти, доброволците трябва да вземат предвид:
 Времето на събитието и деня от седмицата.
○ През нощта повече хора ще бъдат в домовете си, така че най-голямата нужда от търсене и спасяване ще бъде в жилищни сгради. И
обратно, през деня хората ще бъдат на работа, така че нуждата ще
бъде в работни помещения.
 Местоположението на хората в домовете им и наличното количество
дневна светлина могат да засегнат и операциите за търсене и спасяване.
 Тип строителство и терен.
○ Някои видове строителство са по-податливи на повреди и типът терен ще повлияе на това как най-добре да се проведе търсенето.
 Обитаване.
○ Дизайнът на проектирането на сградите може да указва вероятния
брой на оцелелите и тяхното местоположение.
 Метеорологично време.
○ Тежките метеорологични условия ще повлияят както на оцелелите, така и на спасителите и ще възпрепятстват спасителните усилия.
Разглеждайте прогнозите за лошо време като ограничаващ фактор
в периода, през който може да се случи търсене и спасяване.
 Опасности.
○ Познаването на други потенциални опасности в по-големия и конкретния район е важно за усилията за търсене и спасяване. Напри80
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мер, ако подозирате изтичане на газ, отделянето на време за локализиране и изключване на газа може да има голямо влияние върху
загубата на живот.

Упражнение: Събиране на факти
Цел: Това упражнение ще даде на обучаемите възможност да разгледат
някои от фактите, които екипите за търсене и спасяване ще трябва да съберат по време на оценка на тежестта на ситуацията.
Инструкции за водещия:
 Раздайте приложения сценарий. Дайте време на участниците да се запознаят с него.
 Проведете мозъчна атака по следните въпроси:
○ Какво ви казва този сценарий за вероятната плътност на засегнатия
участък?
○ Какво ви казва този сценарий за фактите, които доброволците трябва да съберат?
○ Какво влияние могат да имат тези факти върху операциите по търсене и спасяване?
○ Какви видове операции за търсене и спасяване са възможни?
○ Какви са, ако има такива, ограниченията, с които екипът за търсене
и спасяване може да се сблъска в този сценарий?
○ Може ли доброволците да преодолеят ограниченията в рамките на
установеното задание? Ако да, как?

Сценарий
В 14:30 ч във вторник, 9 август, през вашия град преминава силна буря. В
началото поривите на вятъра във фронта на бурята са достигали до над
120 км/ч. Продължаващите силни ветрове и изключително силен дъжд
последват поривите на фронта.
Електричеството в града е прекъснато. По пътя към сборния пункт в местна гимназия забелязвате значителни щети, включително прекършени
дървета и разкъсани електропроводи. Много улици са непроходими, което ви кара да тръгнете по заобиколен маршрут до гимназията. Докато си
проправяте път към сборното място, виждате, че голяма част от покрива
на местния търговски център се е разрушил и че външната стена в западния край на сградата е рухнала.
Въпреки че доброволците не могат да влязат в частта на разпадащия се
търговски център, екипът за търсене и спасяване ще търси в близост до
срутената зона, за да се види дали има оцелели в този район.
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Стъпка 2: Оценка и съобщаване на поражения
Пораженията влияят силно върху конкретните задачи, които доброволците ще изпълняват, затова е важно да се оценят цялостно и обективно.
Има еднакви насоки за определянето им независимо дали става дума за
вътрешно или външно търсене. Принципно при съмнение относно състоянието на сградата винаги се изхожда от по-негативната оценка. Така
например, ако те се колебаят дали щетите по сградата са умерени или
тежки, трябва да се приеме, че са тежки.

Тежест на щетите и задачата на доброволците
Задачата на доброволците за вътрешно търсене зависи от това дали повредите са леки, умерени или тежки.
Пораженията са леки

При леки поражения задачите на екипа са да: намери оцелелите; оцени
състоянието им; лекува дихателни пътища, големи кръвоизливи и ниска
телесна температура; продължи оценката на размера на щетите; документира.
Как ще определим дали пораженията са леки? Леките щети включват:
 Повърхностни повреди;
 Счупени прозорци;
 Повърхностни пукнатини или счупвания на повърхността на стената,
например паднала или напукана мазилка;
 Незначителни щети по вътрешното съдържание.
Пораженията са умерени

Задачата на доброволческия екип е да: намери оцелелите; лекува дихателните пътища, големи кръвоизливи и ниска телесна температура; евакуира; предупреди другите; продължи да оценява размера на щетите.
Умерените щети включват:
 Видими признаци на повреда;
 Декоративните елементи са повредени или паднали;
 Много видими пукнатини или счупвания на повърхността на стените;
 Големи щети на вътрешното съдържание;
 Сградата стои все още на основата си.
Пораженията са тежки

Задачата на доброволческия екип е да осигури периметъра на сградата и
да предупреди другите за опасността от влизане в сградата.
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Тежките поражения включват:
 Частично или пълно срутване;
 Накланяне;
 Очевидна конструктивна нестабилност;
 Изпуснал фундамент;
 Силен дим или пожар;
 Течове на газ/опасни материали вътре;
 Повишаваща нивото си или течаща вода.
Доброволците не трябва да влизат в сграда с тежки щети при никакви
обстоятелства!

Оценка на пораженията
За да се направи оценка на пораженията върху сграда или друга конструкция, трябва да се извърши оглед от всички страни. Започва се с това да се
направи обиколка на цялата сграда. Вероятният размер на пораженията
зависи от вида на строителството (напр. гредоред, стоманобетонна конструкция и пр.) и възрастта на сградата. По правило по-старите сгради са
по-опасни. Освен визуална оценка доброволците трябва да „слушат“ повредените конструкции. Ако сградата скърца или „стене“, тя е нестабилна
и те не трябва да влизат в нея.
Описание и съобщаване за пораженията
Можете да опишете различни места вътре и около сградата, като използвате схемата ABCD, като A отговаря на предната част (фасадата) на сградата, а B, C и D представляват страните на сградата, като се движите по
посока на часовниковата стрелка от страна A. Използвайки тази система,
доброволците могат да разделят зоната на сградата на квадранти, за да се
улесни комуникацията. Например опасност или оцелял, разположен найблизо към A и B страните на сградата е в A/B квадранта.
Не забравяйте, че трябва да съобщите вашите констатации на командния
пункт.

Стъпка 3: Обмислете възможностите
Преценката на това, което има вероятност да се случи и какво може да
се случи, са от критично значение, защото ще работите в непосредствена
близост до опасната ситуация. Не забравяйте да идентифицирате потенциално опасни за живота рискове и попитайте:
 Колко стабилна е ситуацията?
○ Дори в конструкция, която изглежда отвън да има само минимални
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или умерени повреди, неконструктивни повреди или нестабилност
вътре в конструкцията могат да представляват реална опасност за
спасителния екип. Доброволците трябва да мислят за това, което
вече знаят за сградата, която е била повредена. Съхраняват ли се
химикали, бои или други потенциално опасни материали в сградата? Как се съхраняват? Къде са те? На доброволците няма да отнеме много време, за да отговорят на тези въпроси, но отговорите
биха могли да имат огромна разлика в това как те ще продължат с
претърсването.
 Какви вторични фактори трябва да вземат предвид доброволците?
○ Отделете малко време, за да се огледате и да прецените ситуацията
извън непосредствената зона. Какво се случва с времето? Променя
ли се вятърът? Задава ли се буря, която би повлияла? Нараства ли
тълпата? Има ли твърде малко хора наоколо?
 Какво друго може да се обърка?
○ Въз основа на информацията, събрана по стъпки 1 и 2, доброволците трябва да отделят няколко минути, за да поиграят на „Ами ако?“,
да се опитат да идентифицират допълнителни рискове, с които
могат да се сблъскат. Какво се случва, ако захранването изгасне по
време на търсенето? Какво става, ако стена, която изглежда стабилна, се срути? Прилагането на „закона на Мърфи“ към ситуацията
може да спаси живота на доброволците.
 Какво всичко това означава за търсенето и спасяването?
○ Въз основа на вероятностите доброволците трябва да помислят
какво могат да направят, за да намалят рисковете, свързани с тези,
които са идентифицирали.
○ Необходим ли е някой да обследва за движения, които могат да
предизвикат срутвания и да се предупреди спасителният екип? Необходими ли са някакви коригиращи действия за стабилизиране на
неструктурните опасности преди започване на търсенето? Екипите
за търсене и спасяване трябва да помнят, че тяхната собствена безопасност е с приоритет.

Стъпка 4: Преценете ситуацията си
Не забравяйте, че оценката е надграждащ процес, като всяка стъпка се
основава на предишните стъпки, докато не се вземе решение дали да започнете операцията по търсене и спасяване, или че ситуацията не е безопасна, за да се започне. Трябва да се възползвате от всичко, което сте
научили от стъпки 1 до 3, за да прецените ситуацията и да определите:
 Дали ситуацията е достатъчно безопасна, за да продължите;
84

4volunteering.org

 Рисковете, пред които ще се изправят спасителите, ако продължат;
 Наличните ресурси, с които доброволците ще трябва да проведат операцията безопасно.
Оценката на ресурсите, включително персонал, инструменти и оборудване, е изключително важна за операциите по търсене и спасяване.

Спасителни ресурси
Ресурсите за търсене и спасяване включват персонал, оборудване и инструменти. По-долу намерете въпроси, които трябва да си зададете относно наличието на тези видове ресурси.
Таблица: Въпроси за планиране на ресурси за търсене и спасяване
Ресурс

Въпроси за планиране

Персонал

○	Колко обучени доброволци са на разположение
за тази операция?
○	Кой живее и/или работи в района?
○ По кои часове най-вероятно тези хора са на разположение?
○	Какви умения или хоби имат те, които могат да
бъдат полезни за операции за търсене и спасяване?
○	Какво може да бъде най-ефективното средство
за мобилизиране на техните усилия?
○ Всички членове на екипа имат ли номерата на
всички останали?

Оборудване

○	Какво оборудване се предлага на местно ниво,
което може да бъде полезно за търсене и спасяване?
○	Къде се намира?
○	Как доброволците могат да получат достъп до
него?

Инструменти

○	Какви инструменти са на разположение, които
могат да бъдат полезни за повдигане, преместване или рязане?

Стъпка 5: Определете приоритети
След оценка на ситуацията и като се има предвид, че безопасността на
доброволците винаги е основен приоритет, следващата стъпка е да се определи:
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 Какво трябва да се направи;
 В какъв ред.
Безопасността на доброволците винаги е първи приоритет и ще диктува
някои от другите приоритети. Например доброволците трябва да изпълнят задачата да премахнат или смекчат известни опасности, преди екипите да започнат да търсят. Обмислете логично ситуацията, за да определите как да подходите към операцията.
Определянето на приоритетите се основава на:
1. Безопасността на доброволците;
2. Безопасност на живота за оцелели и други;
3.	Опазване на околната среда;
4. Защита на имуществото.
Запомнете целта си: спасявайте най-големия брой за най-кратко време,
но не за сметка на вашата собствена безопасност.

Стъпка 6: Вземете решение
На този етап ще вземете решения за това къде да разгърнете ресурсите
си, за да постигнете най-доброто, като същевременно поддържате адекватно ниво на безопасност. Ще основавате много от своите решения на
приоритетите, установени по време на стъпка 5.

Стъпка 7: Разработете план за действие
Стъпка 7 е мястото, където цялата информация, която имате за ситуацията, се събира.
По време на стъпка 7 ръководителят на екипа на доброволците ще реши
конкретно как екипът ще проведе своята дейност, като първо ще разгледа задачите с най-висок приоритет. Не е задължително да имате писмен
план за действие, но когато са необходими операции за търсене и спасяване, ситуацията вероятно е достатъчно сложна, че писмен план в някакъв
вид ще бъде важен.
Планът трябва да:
 Помогне да съсредоточите операцията върху установените приоритети и решения.
 Осигури документиране, което да бъде предоставено на отговорните
институции, когато пристигнат на място.
 Осигури документация, която ще стане част от архива на цялостната
работа на доброволците.
Водете бележки, докато разработвате своя план за действие. Добровол86
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ците трябва да документират всички промени, направени в първоначалния план, въз основа на нова информация, която се появява.

Стъпка 8: Действайте
Тази стъпка включва прилагане на плана, разработен в Стъпка 7.

Стъпка 9: Оценка на напредъка
Оценяване на напредъка е най-критичната стъпка не само по отношение на
оценката дали планът работи, но и от гледна точка на безопасността. Не забравяйте, че дейността продължава и че информацията, получена по време
на стъпка 9, трябва да бъде върната в процеса на вземане на решения за възможен преглед на приоритетите и актуализирано планиране на действията.

Специфични съображения за безопасност
Независимо от тежестта на щетите безопасността на спасителите трябва
да бъде основна грижа. Най-честите причини за смъртта на спасители са
дезориентацията и вторичният срив.
Следвайте тези указания по време на всички операции за търсене и спасяване:
 Използвайте системата на колегите.
○ Успешното търсене и спасяване зависи от работата в екип.
 Бъдете нащрек за опасности (напр. електропроводи, течове на природен газ, опасни материали, остри предмети).
○ Никога не трябва да се опитвате да търсите район, където водата се
покачва.
 Използвайте предпазно оборудване.
○ Носенето на ръкавици и каска ще предпази ръцете и главата на спасителя. Обувки с дебела подметка ще предпазят спасителя от стъкло
и други остри предмети, попаднали на земята след повечето природни бедствия. Основната причина за проблемите на спасителите
след работа в срутвания е дишането на прах, така че маската за прах
е от съществено значение. Маската за прах обаче няма да филтрира
всички вредни материали. Ако доброволците подозират наличието
на химически или биологични агенти, те трябва да се евакуират до
място, което е по-високо, и да уведомят професионални лица.
 Разполагайте с резервни екипи, които да позволят ротация на екипи,
предотвратяване на умора и осигуряване на помощ, ако екипът изпадне в проблеми. Екипите да пият течности и да се хранят, за да се
запазят свежи.
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Упражнение: Оценка на ситуацията при търсене и
спасяване
Цел: Това упражнение е интерактивна дейност, която ще предостави на
обучаемите възможност за практикуване на някои мисловни процеси,
участващи в планирането на оценка на ситуацията при търсене и спасяване.
Упражнението ще помогне на участниците да започнат да оценяват кварталите или работните си места по отношение на строителни конструкции,
опасни материали и всички необходими предпазни мерки за безопасност.
Инструкции за водещия:
1.	Разделете участниците в групи от по четири или пет.
2. Предоставете на всяка група предварително подготвен от вас реалистичен местен сценарий, включващ сграда (добре е да имат снимки),
която е „ударена“ от бедствие. Важното е също бедствието да е нещо,
което може да се случи с голяма вероятност.
3. Всяка група трябва да се запознае с предоставения им сценарий.
4. На лист от флипчарт всяка група, имайки предвид бедствието и конкретната сграда, трябва да отговори на следните въпроси:
 Кои са съответните факти, които трябва да бъдат събрани?
 Какъв вид прогнози можете да направите по отношение на щетите въз основа на инцидента и строителните характеристики на
сградата?
 Какви вероятни проблеми с търсенето и спасяването можете да
идентифицирате?
 Какви конкретни съображения за безопасност можете да идентифицирате?
5. Всяка група избира свой говорител, който да представи отговорите на
групата пред останалите.

Извършване на операции за вътрешно и външно
търсене
Операцията за търсене включва два процеса:
 Използване на техники за търсене въз основа на оценката;
 Намиране на оцелели.
Използвайки тези процеси, операциите за търсене ще бъдат по-ефективни, задълбочени и безопасни.
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Те ще улеснят и по-късните спасителни операции. Въпреки че процесите
са свързани, тук ще се разгледат един по един. Операциите за вътрешно
търсене са най-често срещаните.

Намиране на потенциални оцелели в дадена сграда
Първата стъпка за намиране на потенциални оцелели в дадена сграда е
събирането на по-прецизна информация за щетите за разработване на
приоритети и планове чрез провеждане на обследване във вътрешността
на сградата. Събраните данни ще предоставят повече информация за възможните области на заклещване или празнини.

Структурни празнини
Има няколко типа структурни празнини:
 Тип палачинка
 Наклонена
 „V” образна
Оцелелите могат да бъдат хванати в структурна празнина. Ако чуете някакви признаци на живот, идващи от структурна празнина, незабавно
съобщете за това на ръководителя и направете подходящи маркировки,
за да насочите професионалните спасители, но не се опитвайте сами да
спасявате. Опитът да се спаси човек в структурна празнина без подходящо
оборудване може да доведе до окончателно срутване и да навреди на
откритото лице.
Ако доброволците видят срутени подове или стени, те трябва незабавно
да напуснат помещенията!
Индивидуални празнини
Отделни празнини са пространства, в които оцелелият може да е пропълзял за защита. Примерите за празнини включват вани и пространството
под бюрата. Децата могат да търсят защита на по-малки места като шкафове.
След като идентифицират възможните зони на укритие, доброволците
трябва:
 Да определят потенциалния брой оцелели;
 Да определят най-вероятните области на капани.
Някои оценки могат да бъдат направени самостоятелно, но доброволците
може да се наложи да получат някаква допълнителна информация, като
говорят с хора, които са запознати със сградата.
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Доброволците трябва да задават въпроси, когато разговарят с тези хора,
включително:
 Колко души живеят (или работят) в сградата?
 Къде биха били в този момент?
 Какво е разпределението на сградата?
 Какво сте видели или чули?
 Някой излезе ли?
 Какви са нормалните маршрути за излизане от сградата?
Имайте предвид, че събитието може да обърка очевидците. Те може да
са склонни да преувеличават потенциалните числа или дори не помнят
точно какво се е случило. Съберете обаче колкото можете повече информация, защото тя ще бъде полезна за планиране на приоритетите на търсенето и неговото реализиране.

Методология на търсене
Ефективната методология за търсене:
 Показва местоположението на спасителя;
 Намира оцелелите възможно най-бързо и безопасно;
 Предотвратява дублирането на усилията.

Методология
 Използвайте системата от колеги.
○ Винаги оставайте в рамките на обсега на поне още един доброволец, когато провеждате вътрешно търсене. Това е, за да се даде
възможност в случай на подхлъзване или падане да можете да се
избутате или издърпвате един друг от опасния участък.
 След като влезете във всяко пространство или стая, извикайте оцелелите.
○ Извикайте нещо от рода на „Ако някой ме чува, елате тук“. Ако някой оцелял дойде при вас, попитайте го за всякаква информация,
която може да има за сградата или за други, които могат да бъдат
хванати в капан, в зависимост от състоянието на сградата, дайте им
допълнителни указания като „Останете тук“ или „Изчакайте навън“.
Не забравяйте, че дори онези, които са в състояние да стигнат до
вас, може да са в шок и объркани.
Когато дават указания на оцелелите, доброволците трябва да ги гледат
директно, да говорят с кратки изречения и да дават прости упътвания.
Използвайте систематичен модел на търсене. Уверете се, че всички зони
на сградата са покрити. Примерите за систематични модели на търсене,
които да използвате, включват:
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 Отдолу нагоре/отгоре надолу;
 Дясна стена/лява стена.
Имайте предвид, че всяко вътрешно пространство има шест страни –
включително пода и тавана. Спасителите трябва да проверят всичките
шест страни, за да открият опасности като предмети, които може да висят
от тавана.
 Спирайте често да се ослушвате: Слушайте за почукване, движение
или гласове.
 Триангулация: Помислете дали да използвате триангулация, когато
местоположението на потенциален оцелял е затъмнено. Ако достъпът позволява, трима спасители, водени от звуците на оцелелите, образуват триъгълник около района и насочват фенерчетата си в него.
Светлината, идваща от различни посоки, ще премахне сенките, които
иначе биха могли да скрият оцелелите. Триангулацията не трябва да
се използва като начален метод за търсене.
 Отчитане на резултатите: Водете пълна документация както за
спасените оцелели, така и за оцелелите, които остават в капан или са
мъртви. Докладвайте тази информация на служителите на службите
за спешна помощ, когато стигнат до местопроизшествието.

Външно търсене
Освен да търсят вътре в сградата доброволците може да се наложи да търсят в открити площи извън сградите. Провеждането на ефективно търсене
на открити площи изисква търсещите да работят методично и да следват
стандартните процедури, установени от лицата, отговорни за операцията
по търсене. Това е вярно във всички случаи, особено ако районът е място на престъпление, където всички потенциални доказателства трябва да
бъдат съхранени. Ако има нужда от търсещите, те трябва да се съберат в
централна зона и да тръгнат. Властите ще информират търсещите какво
ще търсят, за кои райони на търсене отговарят, модела на търсене и какво
трябва да правят, ако открият изчезналия човек, доказателства или свързана с тях информация. Моделите на външно търсене включват: мрежа,
линия, квадрант или зона и спирала. Обикновено моделът на мрежа се използва в големи открити участъци или в малки площи, когато се провежда
търсене на ръце и колене.
Мрежата е един от най-често използваните видове модели на търсене.
Имайте предвид указанията по-долу, когато провеждате търсене в мрежа.
 Вижте областта за търсене като мрежа, като търсещите първоначално
са разположени от единия край на мрежата.
 Разстоянието между търсачите трябва да се определя според види91






мостта и отломките. Във всички случаи търсещият трябва да остане в
граница на полезрението и гласовия контакт с търсещите от двете му
страни.
Важно е зоната, зададена на всеки търсач, да се припокрива с тази на
търсещите от двете му страни.
Търсачите се движат, поддържайки възможно най-права линия в цялата зона на търсене.
За да се осигури пълно покритие, трябва да се запълни всяка търсена
област.
Търсене в мрежа може да бъде особено полезно след смерч или ураган.

Упражнение: Търсене в мрежа
Организирайте търсене в мрежа от група доброволци в открито пространство – поле или гора, на предварително скрит предмет (може и един доброволец). Важно е ситуацията да е реалистична – например предметът
да не е твърде ярък, малък или маскиран. Ако ползвате доброволец, той
трябва да седи или лежи неподвижно.

Изпълнение на леки спасителни операции
Спасителните операции включват три основни функции:
1. Преместване на предмети и отломки за създаване на безопасна спасителна среда и освобождаване на оцелели;
2.	Оценка на състоянието на оцелелите, проверка за животозастрашаващи състояния като запушване на дихателните пътища, силно кървене
и ниска телесна температура;
3.	Извеждане на оцелелите възможно най-безопасно и възможно найбързо от опасната среда.

Създаване на безопасна среда
Има три изисквания за безопасност за всички спасителни операции:
1. 	Осигуряване на безопасността на спасителите;
2. 	Оценка на оцелелите в леко и умерено повредени сгради;
3. Евакуиране на оцелелите възможно най-бързо от умерено повредени
сгради, като същевременно сведете до минимум допълнителни наранявания.
Доброволците не могат да отговорят на тези изисквания, без да създадат
възможно най-безопасна среда, преди да се опитат да спасяват. Следователно има някои предпазни мерки, които спасителите трябва да предприемат, за да сведат до минимум риска.
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Предпазни мерки за намаляване до минимум на риска
Има някои предпазни мерки, които спасителите трябва да предприемат,
за да сведат до минимум риска и да увеличат шансовете за постигане на
спасителните си цели.
 Знайте своите ограничения: Много доброволци са ранени или убити
по време на спасителните операции, защото не са обърнали внимание на собствените си физически и психически ограничения. Спасителите трябва да отделят време да пият течности, да се хранят, да се
отпуснат и да си починат, за да могат да се върнат с бистър ум и повишена енергия.
 Следвайте процедурите за безопасност: доброволците винаги трябва
да използват подходящото оборудване за безопасност, необходимо за
ситуацията, и да следват установените процедури, включително:
○ Работете по двойки.
○ Обследвайте и работете само в леко повредени сгради.
○ В умерено повредени сгради само обследвайте и извеждайте оцелелите възможно най-бързо.
○ Никога не влизайте в нестабилна структура.
○ Повдигайте, като клекнете, поддържате гърба си изправен и бутате
нагоре с краката си.
○ Носете товари близо до тялото.
○ Повдигайте и носете не повече от разумното.
 Премахване на отломки: Отстранете отломките според нуждите, за
да сведете до минимум риска за спасителите и да освободите хванатите в капан оцелели.

Повдигане и укрепване
Може да срещнете ситуации, в които е необходимо да премествате отломки, за да освободите оцелелите. В тези ситуации спасителите трябва
да обмислят как да движат и стабилизират отломките до приключване на
спасяването.

Изваждане на оцелелите
Основните видове изваждане на оцелелите са:
 Самостоятелно излизане или с помощ;
 Пренасяне или влачене.
Обикновено е най-добре да се позволи на един оцелял да се измъкне
сам. Имайте предвид, че оцелелите невинаги са толкова силни и без на93

ранявания, колкото вярват. Когато оцелелите са освободени, те могат да
се нуждаят от помощ, за да излязат от сградата.

Метод на изваждане
Избраният метод на изваждане трябва да зависи от:
 Общата стабилност на непосредствената среда;
 Броя на наличните спасители;
 Силите и уменията на спасителите;
 Състоянието на пострадалия.
Ако безопасността и времето позволяват, трябва да използвате приспособления, за да изнесете оцелелите, за които подозирате, че са с наранявания
на главата или гръбначния стълб. В такива случаи стабилизирайте гръбначния стълб с помощта на табла. Можете да използвате врати, маси и подобни
материали като импровизирани табла. Таблото трябва да може да издържи
човека и не забравяйте да използвате правилни техники за повдигане.
Когато се преместват оцелели, спасителите трябва да използват екипна
работа и комуникация и да се опитват да поддържат гръбнака на оцелелия в права линия. Не забравяйте, че безопасността и състоянието на сградата ще диктуват подхода.
Носене на ръце от едно лице
Ако спасителят е физически способен и оцелелият е достатъчно малък и
лек, спасителят може да използва носене на ръце на оцелелия чрез повдигане на оцелелия, като същевременно държи гърба изправен и повдига
с краката.
Оценете ръста/теглото на оцелелия и разстоянието, на което ще трябва да
го пренесете, преди да използвате този метод.
Носене на гръб
Друг начин за един спасител да вдигне безопасно оцелелия е чрез използване на носене на гръб. Използвайки този метод, трябва да:
Стъпка 1: Застанете с гръб към оцелелия.
Стъпка 2: Поставете ръцете на оцелелия върху раменете и хванете ръцете
му пред гърдите си.
Стъпка 3: Повдигнете оцелелия, като се наведете леко напред, докато
краката му просто се отделят от пода.
Носенето на гръб е най-ефективно за бързо преместване на оцелял на
кратко разстояние.
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Носене от две лица
Преместването на оцелял е по-лесно, когато са на разположение повече
спасители. Горната част на оцелелия ще тежи повече от долната му част,
следователно трябва да разположите по-силния спасител от горната страна на оцелелия. Двамата спасители, действайки заедно, могат да изнесат
оцелелия от опасната зона.
Спасител 1: Клекнете над главата на оцелелия и хванете оцелелия отзад
около средата на тялото. Достигнете под мишниците и хванете лявата китка на оцелелия с дясната си ръка и обратно. Пресичането на китките създава по-сигурно задържане на оцелелия, когато прибирате ръцете и лактите си по-близо до тялото. Това ще бъде полезно, ако спасителите трябва
да пренесат оцелелия през някакви тесни проходи.
Спасител 2: Клекнете между коленете на оцелелия, обърнати с лице или
с гръб към него. Обърнете внимание, че ако спасителите трябва да пренесат оцелелия през препятствия като стълби, спасителите ще трябва да
се виждат един друг. Хванете от външната страна коленете на оцелелия.
И двамата спасители: Вдигнете се едновременно в изправено положение,
като държите гърбовете изправени и се повдигате с краката. Изведете
оцелелия до безопасно място.
Носене със стол
Двама спасители също могат да изнесат оцелял, като го настанят на стол:
Спасител 1: Кръстосайте ръцете на оцелелия в скута му. С лице към облегалката на стола я хванете в изправено положение.
Спасител 2: Хванете двата предни крака на стола.
И двамата спасители: Наклонете стола назад, повдигнете се едновременно и излезте навън.
Най-добре е да използвате здрав невъртящ се стол.
Ако спасителите ще трябва да пренесат оцелелия през неравности, като
стълби, те трябва да се обърнат един към друг.
Носене с одеяло
Използвайте одеялото за оцелели, които не можете да преместите с други
средства. За носене в одеялото са необходими четири до шест спасители,
за да се осигури стабилност на оцелелия, а един спасител се определя за
водещ:
Стъпка 1: Поставете одеяло до оцелелия, като гарантирате, че одеялото
се простира под главата на оцелелия.
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Стъпка 2: Пъхнете одеялото под оцелелия и му помогнете да се придвижи към центъра на одеялото. Ако е необходимо, използвайте техниката
на преместване при нараняване на гръбначния стълб (описана по-долу),
за да го позиционирате върху одеялото.
Стъпка 3: С по трима спасители, клекнали от всяка страна, навийте краищата на одеялото към оцелелия, за да хванете „дръжка“. Водещият проверява екипа за равномерно разпределение на тежестта и правилна позиция на повдигане.
Стъпка 4: Водещият извиква: „Готови за вдигане на брой до три: Едно,
две, три, повдигнете!“.
Стъпка 5: Екипът повдига едновременно и се движи в синхрон, като движи тялото напред с краката.
Ако спасителите ще трябва да пренесат оцелелия през неравности, като
стълби, те трябва да са изправени един срещу друг.
Екипът също трябва да свали оцелелия заедно, като следва следните стъпки:
Стъпка 1: Водещият извиква: „Готов за сваляне на три: Едно, две, три, свали!“.
Стъпка 2: Екипът сваля оцелелия в синхрон, като проявява предпазливост, за да поддържа нивото на оцелелия хоризонтално.
Можете да използвате различни материали – като одеяла, килими и сгъваеми маси – като импровизирани носилки.

Техника за преместване при нараняване на гръбначния стълб
Спасителите трябва да използват техниката, за да придвижват оцелелите с
подозрение или потвърдено нараняване на гръбначния стълб. Ако оцелелият е в безсъзнание, приемете, че има нараняване на гръбначния стълб.
Спасителят от страна на главата ръководи другите спасители да действат
като екип за прехвърляне на оцелелия върху одеялото, таблото или друга
опора. При тази техника краката на пациента са изпънати, главата се държи, за да се обездвижи вратът. Някои източници препоръчват ръцете на
пациента да са кръстосани върху гърдите, докато други предполагат, че
за да се сведе до минимум размерът на странично изместване на гръбначния стълб, ръцете трябва
да бъдат изпънати отстрани с
длани, опрени в бедрата. След
това пациентът се търкаля внимателно в желаната посока,
без да се извива или огъва тялото.
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Влачене/Влачене в одеяло
Когато спасителят не е в състояние да пренася оцелял, той може да го
влачи, като го хване или за краката, или за раменете и го влачи, докато го
отдалечи от опасността. Ако е налично одеяло, използвайте плъзгането на
одеялото, като изпълните следните стъпки:
Стъпка 1: Увийте оцелелия в одеялото.
Стъпка 2: Приклекнете и хванете ръба на одеялото.
Стъпка 3: Плъзнете оцелелия през пода. Спасителят хваща одеялото зад
главата на оцелелия.

Упражнение: Пренасяне на оцелял
Цел: Това упражнение ще предостави възможност на обучаемите да практикуват различни техники, предназначени за безопасно пренасяне на
оцелели.
Инструкции за водещия:
1.	Разделете групата на няколко отбора.
2. Едни от членовете на всеки отбор доброволно ще бъдат „оцелели“,
които другите членове на екипа ще ги пренасят, като използват приспособленията и техниките, демонстрирани на занятието.
3.	Използват се столове и други предмети, които са подходящи, за да се
извършва влаченето и пренасянето.
4. Сменяйте ролите в групите на „оцеляващ“ и „спасител“, така че всеки
от всеки екип да има шанс да практикува влаченето и пренасянето.
5.	Обръщайте внимание да не се ползват начини или приспособления,
които не са безопасни както за оцелелия, така и за спасителите.
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Първа помощ при животозастрашаващи
състояния
Цели:
 Обучаемите да се научат да идентифицират животозастрашаващи
състояния, произтичащи от травма, включително тежко кървене, ниска телесна температура и запушване на дихателните пътища;
 Да придобият умения за оказване на първа долекарска помощ за спасяване на живот.

Безопасност преди всичко
Без лечение силното кървене и запушване на дихателните пътища може
бързо да доведе до смърт.
Въпреки това преди лечението е изключително важно да се гарантира,
че оцелелият и спасителят са в безопасна среда за грижи. Ако ситуацията
е опасна и не може да окажете помощ, без спасителят да се изложи на
риск, то той трябва да се обади на службите за спешна помощ и да изчака
на безопасно разстояние пристигането на аварийните екипи.
Не трябва да се предприемат спасителни действия, за които се изискват
специални умения, които спасителят не притежава.

Приближаване до пострадалия
Първи впечатления за състоянието на пострадалия добивате още докато го доближавате. Тези впечатления са насочени главно към определяне
състоянието на съзнанието му. А това дали пострадалият е в съзнание,
или не, е от първостепенна важност за по-нататъшните действия. Докато приближавате пострадал от травма човек, наблюдавайте дали той/тя е
прав, дали ходи, а ако лежи,-дали си движи крайниците и вика за помощ.
Ако всичко това е налице, то пострадалият е в съзнание и може да контролира дихателните си пътища. Ако обаче лежи неподвижно и тихо, вероятността да е в безсъзнание е много голяма, а с това и да не може да диша
адекватно.
Има няколко стъпки, които трябва да предприемете, когато се приближавате до пострадал:
Стъпка 1: Ако пострадалият е в съзнание, уверете се, че може да ви види.
Винаги приближавайте пострадалия фронтално така, че да ви вижда, без
да върти главата си. Ако го приближавате отзад или странично, той ще ви
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чуе (ако е в съзнание) и инстинктивно ще завърти главата си към вас. А
това движение на главата може да се окаже фатално!
Стъпка 2: Идентифицирайте се, като посочите името си и организацията,
която представлявате.
Стъпка 3: Винаги изисквайте разрешение за лечение на дадено лице. Ако
индивидът е в безсъзнание, се предполага, че пострадалият е дал „мълчаливо съгласие“ и можете да го лекувате. Посъветвайте се с родител или
настойник за разрешение за лечение на дете, ако е възможно.
Стъпка 4: Когато е възможно, спазвайте културните различия.
Стъпка 5: Не забравяйте, че всички медицински пациенти имат право на
конфиденциалност. Винаги подхождайте с уважение към личността в зависимост от медицинското състояние.

Как да определим дали лицето е в съзнание
Като немедицинско лице спасителят може да прецени дали пострадалият е в съзнание или не по това дали той/тя отваря очите си:
отваря ги спонтанно (гледа)
отваря ги при гласова команда („Отвори очи!”)
отваря ги при болево дразнене (стискане на малкия пръст)
не си отваря очите
Пострадалият е в съзнание, когато макар и неподвижен, разпознава
реч и команди („отвори очите“, „отвори устата”, „покажи езика“, „повдигни ръката“ и др.), реагира на докосване, болка и други дразнители.
Ако пострадалият не реагира на горепосочените признаци, той е в безсъзнание.

Азбука на спасяването
В първите три букви на латинската азбука – ABC, се съдържат основните
жизнени функции на човека.
А – за дихателни пътища (Airway).
B – за дишане (Breathing)
C – за циркулация на кръвта (Circulation)
Човек първо умира, ако са му запушени дихателните пътища. После, ако
не диша адекватно, и накрая – ако циркулацията на кръвта не е адекватна,
в това число ако човек си губи кръвта. Действията трябва да бъдат приоритизирани по горния ред: веднага се насочваме към осигуряване на
проходими дихателни пътища; след това подпомагаме дишането и циркулацията.
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При „травматичния” пациент винаги се приема, че има травма на шийните прешлени, докато не се докаже обратното. Ето защо с главата не се
извършват никакви движения и тя се придържа в неутрално линейно положение дори когато осигуряваме свободни дихателни пътища.

А – ОТВАРЯНЕ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА
Дишането е „тихо” занимание. Когато чуваме звуци от устата на травмирания, нещо не е наред. Ако звукът е хъркащ, това означава, че езикът
му е запушил входа на трахеята. Ако звукът е клокочещ, това значи, че
има кръв в горните дихателни пътища. Най-честата причина за запушване
е собственият език на пострадалия. Това се случва тогава, когато той е в
безсъзнание.
Позиционирането на пострадалите пациенти да поддържат отворени и
чисти дихателните им пътища е изключително важно за спасяването на
живота им. Най-добрата позиция за тялото е тази, при която гръдният кош
може да се разшири напълно, а дихателните пътища не са изложени на
риск да бъдат запушени. С други думи – най-добрата позиция е тази, при
която езикът не може да се „глътне“ обратно в гърлото на човека, и тази,
в която кръвта или течността не попадат в белите дробове, особено в случай на лице с травма на лицето.
Дихателната система включва следните компоненти:
 Бял дроб;
 Бронхи;
 Ларинкс;
 Фаринкс;
 Носна кухина;
 Трахея.
Има различни начини за позициониране на ранени пациенти, за да поддържат дихателните си пътища отворени в зависимост от това дали са в
съзнание или в безсъзнание.

Позициониране на пациент в съзнание
Някой, който е в съзнание, естествено ще заеме позицията, която е найподходяща за него, предвид нараняванията му. Независимо как му изглежда на спасителя, най-добре е да остави пострадалия да самоуправлява дихателните си пътища, като позиционира собственото си тяло. Съдействаме, ако е необходимо.
Позицията на статив е естествен начин да се отворят дихателните пътища –
това е позата, която спортистите заемат след спринт. В положение на статив
белите дробове и ребрата могат да се разширят възможно най-пълно.
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 Когато седи на повдигната платформа (например стол, пейка): краката да са на ширината на раменете, лактите или ръцете на коленете и
леко наведен напред.
 Когато стои: Краката на ширината на раменете, ръцете на коленете
изправени и се навежда напред с изправен гръб.

Позициониране на пациент в безсъзнание
Ако човек е в безсъзнание, можете да помогнете, като обърнете човека на
една страна, така че гърдите му да се разширят, наклонявайки главата, за
да изтече течност от дихателните пътища. За да оцените пациент в безсъзнание, вземете предвид следната схема:

ДА

НЕ



Знаете ли да правите
 изкуствено дишане?



Пострадалият
диша ли?

ПРЕМЕСТИ пострадалото
лице в позиция за
възстановяване.

НЕ

ДА



ПРЕМАХНИ пречките и
направи изкуствено
дишане.

Как се преценява дали лицето диша, вижте по-долу в т. В – Проверка на
дишането.

Позиция за възстановяване
Ако решите да преместите пациент в положение за възстановяване, поставете тялото на пациента така:
 Тяло: поставено настрани;
 Долна ръка: опъната навън;
 Горна ръка: облегната върху бицепса на долната ръка;
 Глава: облегната на ръката;
 Крака: леко сгънати;
 Брадичка: повдигната напред;
 Уста: насочена надолу.
Въпреки че рискът е много малък, възможно е преместването на някого
в положение за възстановяване да причини вреда на гръбнака на човека.
За да предотвратите това:
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 Опитайте се да поддържате главата и шията, когато ги търкаляте настрани.
 Не ги движете повече от необходимото.
В безсъзнателно състояние (кома) човек губи тонус на мускулите, включително и тези на долната челюст и езика, който гравитацията дърпа назад
и запушва входа на трахеята. Затова първата ви задача е да осигурите свободни дихателни пътища, като осигурите придвижване на езика напред,
като:
1. Сложете ръката си на челото на пострадалия.
2. Внимателно притиснете челото и отведете главата внимателно назад.
3. Поставете върха на пръстите на другата си ръка под възвишението на
брадичката.
4. Повдигнете брадичката, за да отворите въздушните пътища. Не притискайте меките тъкани под брадичката, това може да затрудни дишането.

Упражнение: Позиция за възстановяване
Цел: Това упражнение ще даде възможност да се практикуват техниките
за преместване на пострадал в положение за възстановяване.
Инструкции за водещия:
1.	Разделете участниците на двойки и накарайте единият човек да играе
спасителя, а другият да играе пострадалия.
2. Да приемем, че лицето е в бесъзнание и диша.
3. Нека спасителят постави пострадалия в позиция за възстановяване,
използвайки техниката, описана по-горе.
4. Сменете ролите.

В – ПРОВЕРКА НА ДИШАНЕТО
След като веднъж са отворени дихателните пътища на пострадалия, трябва да се провери дали диша.
Наличие на дишане – визуализира се от движението на гръдната и коремната стена.
 Погледнете дали гръдният кош се повдига и спада.
 Ослушайте се за наличие на звуци или дишане от устата на пострадалия.
 Опитайте се да почувствате дишането, като доближите бузата си до
устата на пострадалия.
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Когато проверявате дишането на пострадал: погледнете, чуйте, опитайте
се да усетите дишане в продължение на не повече от 10 секунди.
10-секунден период може да изглежда като дълго време, но понякога дишането на пострадал в безсъзнание може да бъде бавно. Ако този период
е по-малък, може да уцелите период между две вдишвания, което да ви
наведе на погрешен извод.
През първите няколко минути след спирането на сърцето изглежда като
че ли пострадалият се опитва да диша, като че ли едва диша или пъшка
шумно от време на време. Околните често тълкуват тези движения като
нормално дишане. В действителност това са последните издихания на тялото в борбата му със смъртта. Не трябва да обърквате тези издихания с
нормалното дишане.
Ако не сте абсолютно сигурни, че пострадалият диша спонтанно, то той
следва да бъде третиран така, все едно че липсва нормално дишане.
Ако пострадалият не диша, веднага направете две последователни обдишвания „уста в уста” и после проверете за пулс на сънните артерии.

Наличие на сърдечна дейност
Наличието на сърдечна дейност (пулс) се установява чрез леко притискане с три пръста (показалец, среден и безименен ) на сънната артерия – на
2-3 см отляво или отдясно на гръкляна (ларинкса). Установяването на пулс
не се извършва с палеца, тъй като той има собствени пулсации и може да
установите не пулса на пострадалия, а вашия собствен.
В случай че има пулс на сънните артерии, продължете с обдишването до
възстановяване на собствено дишане. В случай че няма пулс на сънните
артерии, шансът пострадалият да оцелее е минимален.
Кардиопулмонална ресусцитация (CPR)
Кардиопулмонална ресусцитация, или съкратено на латински CPR, представлява животоспасяваща процедура, която се прилага при инциденти,
при които дишането и/или сърдечният ритъм са спрели. Тя е комбинация
между извънгръдни притискания на сърцето и обдишване. Гръдните компресии осигуряват малка, но съдбоносна доставка на кръв към сърцето и
мозъка. Обдишването осигурява минимална доставка на кислород в кръвообращението. Важно е дихателните пътища да се поддържат отворени.
Спешното възстановяване на дихателната и сърдечната функция е от изключително значение, тъй като мозъкът на човека може да издържи без
кислород само 3-5 минути. При лишаване на мозъчните клетки от притока
на кръв, респективно на кислород за повече от 5 минути, настъпват нео103

братими увреждания на мозъчната тъкан. Смъртта на пострадалия може
да настъпи за около 8-10 минути.
CPR се извършва най-добре, като пострадалият се постави върху гладка и
твърда повърхност, което осигурява по-ефективна гръдна компресия.
Лицето, осъществяващо помощта, трябва да бъде разположено високо
над пострадалия, на колене, за да може да упражни тежестта на тялото си
при извършване на компресиите. По този начин се осъществява по-значителна динамика при смяна на компресиите с вентилациите.

Сърдечен масаж
Най-същественият компонент на CPR е индиректният сърдечен масаж.
Целта е чрез притискане на сърдечните кухини да се замести временно
помпената функция на сърцето, респективно движението на кръв в съдовете (кръвообращението), и по този начин да се предизвика възстановяването му.
1. Уверете се, че пострадалият е легнал по гръб върху твърда повърхност.
2.	Коленичете до пострадалия и по-точно до рамото му.
3. Поставете дланта на едната от ръцете си на средата на гърдите на пострадалия.
4. Поставете дланта на другата ръка върху първата ръка и сплетете пръстите си.
5. Повдигнете пръстите си нагоре, за да се избегне оказването на натиск
върху ребрата. Натискайте върху горната част на корема или долната
част на гръдната кост.
6. Уверете се, че раменете ви са разположени точно над гърдите на пострадалия. Натискайте най-малко 5 см (макс. 6 cм) надолу върху гръдната кост с изпънати ръце.
7.	Компресията и освобождаването на гръдния кош трябва да продължават еднакво време. С резки движения се притиска и отпуска с честота около 100 пъти в минута. По този начин сърцето се притиска между
гръдната кост и гръбначния стълб, като кухините му се изпразват и напълват с кръв.
8.	Оставете гърдите да се върнат напълно в начално положение всеки
път. Това ще позволи на сърцето да се напълни отново с кръв преди
следващата компресия. Уверете се, че ръцете ви не са се разплели или
приплъзнали от гръдната кост.
9. Направете 30 извънгръдни притискания на сърцето.
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Обдишване (за възстановяване на дишането)
Най-простият и леснодостъпен начин за обдишване е т.нар. дишане уста
в уста – главата на пострадалия се извива максимално назад (в случай, че
не се подозира травма на шийните прешлени), долната челюст се повдига
нагоре и напред, ноздрите се притискат с пръсти. По възможност (с цел
предотвратяване предаването на инфекции) върху устата на пострадалия
се поставя някакво бариерно устройство (кърпа или маска за лице). Обхванете плътно устата на пострадалия. Мощно издухайте въздуха от вашите бели дробове в дробовете на пострадалия за една секунда време.
За да е ефикасно обдишването, не трябва да усещате съпротивление, а
гръдният кош на пострадалия трябва да се повдигне. За издишване на поетия въздух е необходимо три пъти повече време, т.е. три секунди. След
това повторете същото още веднъж, т.е. направете две последователни
обдишвания и веднага след това проверете за пулс на сънните артерии.
Съотношението е 1:3 – една секунда за вдухване и три секунди за пасивно издишване. Ако вие в желанието си да помогнете често вдухвате, а не
оставяте време за издишване, по-скоро ще навредите, отколкото да помогнете!
Ако има пулс на сънните артерии, продължете с обдишването в темпо 1213 обдишвания в минута и има голям шанс пострадалият да възстанови
спонтанното си дишане.
При CPR сърдечният масаж и изкуственото дишане се съчетават в определено съотношение. Когато се дава първа долекарска помощ, съотношението е 30 натиска на сърцето към 2 пълни издишвания в устата на пострадалия. Това се означава като един цикъл на CPR. След приключване
на единия цикъл незабавно се започва втори. От изключително значение
е да не се забавя сърдечният масаж! Прекомерното обдишване не е желателно!
В най-добрия случай оказващите първа помощ трябва да се сменят на
всеки 2-3 минути. Това предотвратява прекомерното им физическо натоварване, което може да понижи ефективността на кардиопулмоналната
ресусцитация.
Като цяло извършването на CPR продължава, докато пациентът възвърне
самостоятелното си дишане и сърдечния ритъм или е обявен за мъртъв. А
в някои случаи – докато оказващият първа помощ е физически способен
да продължи.
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Упражнение: Kардиопулмонална ресусцитация
Цел: Това упражнение ще даде възможност да се практикува кардиопулмоналната ресусцитация с използването на CPR манекен.
Инструкции за водещия: Обучаемите един след друг тренират кардиопулмоналната ресусцитация с използването на CPR манекен, следвайки
дадените по-горе инструкции под наблюдение.

С – КОНТРОЛ НА КЪРВЕНЕТО
Човек има средно приблизително пет литра кръв. Голямата загуба на кръв
може да доведе до необратим шок. Това означава, че ако загубите около
половината от кръвоснабдяването на тялото си, без значение какво прави
някой, за да се опита да ви спаси, смъртта е неизбежна. Трябва кървенето
да се сложи под контрол възможно най-скоро.
Показанията за животозастрашаващо кръвоизтичане включват:
 Бликащо/постоянно кървене;
 Кръвта се събира в локва;
 Кръвта се просмуква през горните дрехи;
 Кръвта се просмуква през превръзки;
 Ампутации.
Опасните за живота понижения на кръвното налягане често са свързани
със състояние на шок.
Обикновено има четири етапа на прекомерно кървене:
Етап 1: Загуба на <15% от обема на кръвта. Пациентът изглежда нормален с леко повишена сърдечна честота.
Етап 2: Загуба на 15-30% от обема на кръвта. Тялото на пациента е в състояние да компенсира загубата на кръв, но може да изглежда тревожен,
защото жизнените показатели се покачват.
Етап 3: Загуба на 30-40% от обема на кръвта. Пациентът не може да компенсира и състоянието се влошава. Ако не се лекува, ще се стигне до необратим шок. Пациентът изглежда объркан.
Етап 4: Загуба на >40% от обема на кръвта. Пациентът изпада в необратим шок. Изглежда, че пациентът е летаргичен и смъртта ще настъпи след
минути поради огромно и необратимо увреждане на жизненоважните
органи.
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Етап

Загуба
на кръв

Пулс

Кръвно
налягане

Дишане

Пациентът

I

<15%

Нормален (<100
удара в минута)

Нормално

14-20

Изглежда
нормално

II

15%-30%

Бърз (>100 удара
в минута)

Леко
ниско

20-30

Неспокоен

III

30%-40%

Много бърз (>120
удара в минута)

Ниско

30-40

Объркан,
неадекватен

IV

> 40%

Критичен (>140
удара в минута)

Критично

>35

Летаргичен

Видовете кървене се характеризират със скоростта на кръвния поток.
Артериално кървене: Артериите транспортират кръв под високо налягане. Кръвта, идваща от артерия, ще блика.
Венозно кървене: Вените транспортират кръв под ниско налягане. Кръв,
идваща от вена, ще тече бавно.
Капилярно кървене: Капилярите също носят кръв под ниско налягане.
Кръвта, идваща от капилярите, ще тече бавно.

Директен натиск
Първият начин да се опитате да контролирате прекомерното кървене е
чрез прилагане на директен натиск. За да контролирате и спирате кървенето чрез директен натиск, следвайте стъпките по-долу.
Стъпка 1: Намерете източника/източниците на кървене.
Стъпка 2: Ако имате нещо, което да поставите между кръвта и ръцете си,
използвайте го (напр. ръкавици, кърпа, найлонов плик).
Стъпка 3: Оказвайте здрав, стабилен и директен натиск върху източника
на кървенето. Натиснете силно за спиране или до бавно кървене – дори
да е болезнено за ранените!
Стъпка 4: Поддържайте натиска, докато от спешна помощ не поемат грижата или кървенето не спре. Ако не сте сигурни дали кървенето е спряло,
продължете да прилагате налягане и изчакайте спешна помощ.
Някои неща, които трябва да имате предвид, когато прилагате директен
натиск:
 Опитайте се да осигурите препятствие пред кръвта, ако е възможно.
107

Ръкавиците са най-подходящи.
 Не използвайте едни и същи ръкавици или друга преграда на повече
от един човек.
 Ако преградата ви е напоена с кръв, сменете я, но не поставяйте повече неща върху нея.
 Не поставяйте обемисти слоеве между ръцете си и източника на раната, защото това намалява ефективността на натиска.
 Правилно приложеното налягане може да не е удобно за пострадалите.
Не пускайте; задръжте налягането, докато спешна помощ пристигне.

Турникети
Ако не можете да спрете кървенето, като прилагате директен натиск и специалистите от първа помощ се забавят да реагират, турникетът може да
бъде жизнеспособна възможност да спасите човек от кървене до смърт.
Турникетите се използват ефективно за борба с кървенето на крайниците
на ранения войник (ръцете или краката) и все по-често се използват от
униформените лица в извънредни ситуации. Турникетите са безопасни и
ефективни, когато се прилагат по подходящ начин; по-вероятно е да спасите живот, отколкото да загубите крайник, ако използвате турникет.
Турникетът е стегната превръзка, която, когато се постави около крайник
и се стегне, прекъсва кръвоснабдяването на частта на крайника след него.
Ако нямате подръка специален такъв, можете да опитате сами да го направите, използвайки нещо, което е широко, гъвкаво, здраво и може да
бъде усукано, затегнато и закрепено, като ремък или лента за багаж. Импровизираните турникети често се провалят, но можете да опитате да ги
използвате в краен случай, за да забавите поне кървенето.
Как да използвате турникет:
Стъпка 1: Поставете възможно най-високо върху ранения крайник – найблизо до торса. (Можете да го поставите върху дрехите.)
Стъпка 2: Издърпайте каишката през катарамата.
Стъпка 3: Завъртете пръчката здраво, докато
кървенето спре/се забави значително. (Може
да е много болезнено.)
Стъпка 4: Закрепете пръчката.
Стъпка 5: Ако кървенето не спре, поставете
втори турникет.
Стъпка 6: Оставете на място, докато спешна
помощ поеме грижата.
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Шок
Шокът е остро животозастрашаващо състояние, характеризиращо се с намаление в доставката на кислород и хранителни метаболитни продукти
до клетките. Крайният резултат е развитие на обратими клетъчни промени, понижено кръвоснабдяване на жизненоважните органи. Липсата на
медицинска намеса води до трайни необратими промени и до развитие
на клинична и биологична смърт.
Разпознаване на шок
Тялото първоначално ще компенсира загубата на кръв и ще замаскира
симптомите на шок, следователно шокът често е труден за диагностициране. Възможно е – и всъщност общоприето – човек, страдащ от шок, да
бъде напълно адекватен и да не се оплаква от болка.
Обърнете внимание на фините улики, тъй като непризнаването на шока
ще има сериозни последици.
Основни признаци на шок са:
 Учестено и плитко дишане;
 Времето за пълнене на капилярите е с продължителност над две секунди (проверява се например чрез стискане на пръст – гледа се за
колко време се възстановява първоначалният му цвят);
 Неспазване на прости команди, като например „стиснете ръката ми“.
Когато пациентът е в шок, избягвайте грубо или прекомерно действие.
Също така е важно да се поддържа телесната температура на пациента.
Поддържане на телесната температура
Ако е необходимо, поставете одеяло или друг материал под и/или над
пациента, за да осигурите защита от екстремни температури (горещи или
студени). Хората с много сериозни наранявания са по-податливи на хипотермия или необичайно ниска телесна температура.
Хипотермията увеличава риска от смърт при оцелели със сериозни наранявания, така че трябва да поддържате нормална телесна температура
при пациенти колкото е възможно повече.
За да поддържате човек топъл:
 Свалете мокрото облекло;
 Поставете нещо между пострадалия и земята (например картон, сако,
одеяло или нещо, което осигурява физическо отделяне);
 Увийте пострадалото лице със сухи материали (например палто, одеяло);
 Защитете пострадалия от вятъра с тялото си или с околните предмети.
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Упражнение: Контрол на кървенето
Цел: Това упражнение ще даде шанс да се практикува, използвайки техниките за контрол на кървенето.
Инструкции за водещия:
1. След разделяне на двойки определете единият да поеме ролята на
пациент, а другият да поеме ролята на спасителя.
2. Действа се сякаш пациентът има нараняване на дясната предмишница, точно под лакътя.
3. Спасителят поставя превръзка под натиск или турникет
(ако има такъв).
4. Процесът се повтаря два пъти.
5.	Разменете ролите и накарайте новия спасител да изпълни горните
стъпки.

Осигуряване на спокойствие
Доброволците могат да бъдат от голяма полза за ранени и емоционални
пациенти просто като предлагат спокойствие и подкрепа. Не са необходими специални умения – само спокойно и успокояващо присъствие. Важно
е да се отбележи, че осигуряването на спокойствие е част от незабавната
грижа, която доброволците могат да предоставят.
Диалог за осигуряване на спокойствие
Споделяйте имена и задавайте основни въпроси, например:
 Как мога да помогна?
 Какво ти е необходимо?
 Какво стана?
Можете също така да осигурите комфорт на пациента, като предоставите
информация за:
 Какво в момента знаете за случилото се, без да спекулирате;
 Какво се прави, за да им се помогне;
 Какво ще се случи след това.
Какво можеш да направиш?
 Дръжте се топло.
 Предложете ръката си, за да я държат.
 Поддържайте контакт с очите.
 Бъдете търпеливи и разбиращи.
 Ако трябва да окажете помощ на друг човек, уведомете.
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Психосоциална подкрепа
Цели:
 Обучаемите да разберат травмата при бедствия за оцелели и спасители и да могат да предприемат действия за превенция.
 Да овладеят техники за управление на лични ситуации, за да могат да
посрещнат нуждите на оцелелите и на другите доброволци.

Какво е психосоциална подкрепа?
Психосоциалната подкрепа може да бъде индивидуална или групова,
като цели съхраняване на психичното здраве, запазване на психосоциалното благосъстояние и лично достойнство, подобряване на общото здравословно състояние на засегнатите лица след критично събитие. Системите за психосоциалната подкрепа са неразделна част от планирането и
подготовката за действие при критично събитие.
Оказаната навреме психосоциална подкрепа на преживели травматично събитие намалява риска от развитие на тревожни разстройства и психосоматични заболявания, злоупотреба с алкохол, алкохолна и медикаментозна зависимост, постравматични стресови симптоми, депресивна симптоматика.

Цел на психосоциалната подкрепа
Цел на психосоциалната подкрепа е да се подпомогне справянето на пряко
пострадалите и засегнатите лица чрез стабилизиране на психоемоционалното и физическото състояние, намаляване на негативните симптоми и прояви
на силния стрес, мобилизиране на личните адаптивни ресурси, подпомагане достъпа до продължаващи грижи и цялостното по-бързо възстановяване.
Обект на психосоциалната подкрепа в случаи на спасителни операции
по повод на бедствие са както оцелелите, така и самите доброволци, ако
имат нужда от това.

Принципи на психосоциалната подкрепа
Психосоциалната подкрепа (ПСП) се ръководи от няколко принципа:
 ПСП не е психотерапия, а доброволен акт – нуждаещият се от подкрепа
сам търси и приема такава помощ, а оказващият подкрепа доброволно
упражнява този вид дейност. По-скоро ПСП е набор от техники за осигуряване на емоционална намеса по време на полеви операции.
 ПСП е конфиденциална, т.е. информацията, която се споделя в процеса на интервенция, не се предоставя на трети лица по никакъв повод,
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освен ако не застрашава с нещо живота на пострадалия или живота и
здравето на трети лица.
 ПСП не е свързана по никакъв начин с разследване на причини за произшествие или инцидент и няма нищо общо с търсенето на вина.
 Подкрепящият колега е един от елементите на психосоциалната подкрепа. Когато колеги се подпомагат взаимно, процесът протича много
по-лесно, защото познават спецификата на работа и на затрудненията,
които срещат.

Реакции на бедствието
По време на бедствие спасителите могат да се сблъскват с неща, които са
изключително неприятни и водят до силен стрес. Стресът е нормална реакция в тези случаи и може да се дължи на различни причини, между които:
1.	Чувство за опасност и несигурност.
2.	Лични загуби.
3.	Работа с ранени, които лично познавате.
4. Поражения във вашия квартал.
„Косвена травма“ е често срещан професионален риск за доброволците,
реагиращи при бедствия. Обикновено под това се разбира засилващият се
трансформиращ ефект върху оказващото помощ лице от работата с хора,
които са преживели травматични житейски събития – както положителни,
така и отрицателни. Косвената травма е естествена реакция на индивид,
който се идентифицира твърде силно с оцелял и поема чувствата му.
Това приемане на чувствата на други хора като собствени оказва влияние
върху изпълнението на задълженията на доброволците – то може да има
демотивиращ ефект, който да е траен. Освен това то се добавя към собствения стрес на спасителите и в резултат намалява тяхната ефективност.
Понякога косвената травма се бърка с така нареченото професионално прегаряне. Синдромът на професионално прегаряне (бърнаут) е „изчерпване
на енергията при професионалистите в сферата на социалната помощ, когато те се чувстват претоварени от проблемите на хората, с които работят“
(Фройденбергер). Хората, страдащи от прегаряне, могат да го преодолеят,
като се дистанцират от работата си за определен период от време.

Реакции при стрес
Стресът не е болест, а защитна реакция на организма, естествен инстинктивен отговор към неблагоприятни въздействия, който предизвиква физически и/или психически дискомфорт. Т.е. организмът ни има както физически, така и психологически реакции на стреса.
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Стресови реакции при бедствие:
 Замръзване: Спри, гледай и слушай!
 Бягство.
 Борба: Опит за борба със заплахата.
 Страх: Вцепенение като при контакт с хищник.
 Припадък: Припадък, предизвикан от страх.
Реакцията се появява най-често в разстояние на няколко минути след въздействието на стресиращо събитие, възможна е появата на частична или
пълна амнезия по време на епизода. Разпознаването на симптомите за
всяка от тези реакции както на доброволците, така и на оцелелите може
да помогне да се определи как най-добре да се осигури подкрепа.

физиологични

Главоболие, болка в гърдите, задух, световъртеж, повишаване на
кръвното, изтръпвания на крайниците, диария, стомашни болки
или гадене, нарушено храносмилане, умора, сърцебиене, податливост към алергии, чести болки в гръбнака и шията, повишено
изпотяване, мускулно напрежение, учестяване на дишането,
повишена киселинност в стомаха, усещане за сухота в устата или
повишено слюноотделяне, лош сън, кошмари

познавателни

Нерешителност, отслабване на паметта, нарушена концентрация
на вниманието, загуба на инициатива, постоянни негативни мисли, мисловни нарушения, неспособност за вземане на решения,
понижена концентрация, блокиране на мисълта, блуждаещи мисли; поява на смущаващи сънища; връхлитащи спомени; многократно прoиграване на травмиращото събитие

емоционални

Раздразнителност, безпокойство, подозрителност, потиснато
настроение, негативни мисли, депресия, напрежение, пристъпи
на гняв, цинизъм, загуба на увереност, чувство на отчужденост и
изолация, понижена самооценка, усещане за обща неудовлетвореност, апатия, сприхавост, заядливост, чувство за несигурност,
усещане за липса на перспектива, безпричинна промяна на настроението, понижено самочувствие

поведенчески

Симптоми на стрес

Злоупотреба с алкохол, успокоителни и сънотворни лекарства,
липса на апетит или повишен апетит, импулсивно поведение,
хиперактивност, свръхчувствителност към критика, увеличена
травматичност, ниска ефективност на труда, увеличено тютюнопушене, увеличени конфликтни ситуации, лошо разпределение на
времето, занемарен външен вид, асоциално поведение
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След извеждане на лицето от стресовата ситуация симптомите започват
постепенно да затихват след 24 до 48 часа. Отзвучаването им може да
продължи от 3 до 14 дни.

Видове поведение при стрес
 Адаптивно поведение – изразява се в адекватни на ситуацията действия
 Неадаптивно поведение – в периода на травмата може да се наблюдава фаза на отричане на събитието, частична или пълна загуба на
спомени за събитието, вцепененост или свръхактивност, натрапливо
повтарящи се мисли, образи, чувства и поведение, неспособност за
съсредоточаване върху теми извън събитието поради свръхангажираност с последното и др.

Превенция на стреса
Важно е да се развиват определени умения за справяне със стреса. Начинът, по който се справя всеки човек със стреса, е индивидуален процес и
няма метод, който да е универсален за всички. Въпреки това има редица
действия, които могат да се предприемат преди, по време и след инцидент, за да се подмогне управлението на емоционалното въздействие на
работата при бедствия. Тези действия са два вида – такива, които доброволците могат да предприемат сами за себе си, и такива, които ръководителите на екипи могат да предприемат по време на дейността по спасяване и касаят целия екип.

Начини за индивидуално намаляване на стреса
Както казахме, начините за намаляване нивата на стрес са индивидуални.
Струва си доброволците да отделят време и усилия, за да намерите лични
редуктори на стреса, преди да се случи бедствието.
Начини за справяне, които психолозите препоръчват на хора, имащи проблеми със стреса, са ангажиране с алтернативни дейности (хоби, спорт,
СПА...), намаляване употребата на алкохол, цигари и кафе, участие в групи
за взаимопомощ и/или професионална помощ от психолог при по-тежките случаи.
Понеже тук става дума за превантивни дейности, които всеки доброволец
може да използва в ежедневието си, полезни биха били съвети като:
 Наспивайте се.
 Упражнявайте се редовно.
 Правете балансирана диета.
 Балансирайте работата, забавлението и почивката.
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 Имайте пълноценен социален живот.
 Използвайте и други ресурси, които укрепват духа ви и имат позитивно действие върху вас.
В допълнение към тези дейности доброволците трябва да подготвят семействата и приятелите си, които също са фактор за намаляване на стреса,
особено като се завръщат вкъщи от спасителни операции след бедствие.
Начинът на подкрепа е:
 Да изслушват, когато доброволецът желае да говори.
 Да не го принуждават да говори, ако не е готов за това.
Полезно е също така да се запознаят с информацията, изнесена дотук, за
възможните психологически и физиологични симптоми, свързани с бедствия.

Упражнение: Таблица за самообслужване
Цел: Упражнението ще даде възможност на участниците да идентифицират какво работи при тях, какво могат да извършат както преди, така и по
време на криза, така че да са готови да реагират адекватно по време на
спешна ситуация.
Инструкция за водещия:
1.	Размножете и раздайте на всеки участник долната таблица.
2.	Осигурете им достатъчно време да я попълнят. Имайте предвид, че
всеки се движи със собствено темпо. При липса на време – дайте я за
домашна работа.
3. Направете дискусия – някои доброволци могат да споделят написаното. Не принуждавайте всички да го направят, а само тези, които желаят.
Кое вероятно е най-голямото предизвикателство?
Избройте и класирайте в списък какви видове
събития могат да бъдат най-трудни за вас. Примери за събития, които са такива за много хора:
събития с домашни любимци, животни, деца или
възрастни; заболяване, умишлено увреждане от
човек на човек.
Какви умения имате, които могат да ви бъдат
полезни по време на криза?
Как ще разберете, че се чувствате стресирани?
Избройте симптоми, които ви характеризират,
когато се чувствате стресирани (напр. мисли,
чувства, усещания на тялото или поведение).
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Направете списък с неща, които ви помагат да
се отпуснете (например слушане на музика, разходка, четене на книга, смях и разговор с любим
човек).
Направете списък с неща, които трябва да избягвате (и които вероятно бихте направили несъзнателно), които само ще допринесат за увеличаване
на стреса ви (напр. пиене на твърде много кофе,
прекаляване с телевизия/интернет, усамотяване).
Всички трябва да говорим за нашите преживявания от време на време. Кои са първите петима
души, с които можете да говорите по време на
или след криза?
Какви неща могат да направят другите за вас,
когато се чувствате стресирани?
Как ще кажете на другите от какво имате нужда?
Следните области са ежедневни неща, които ние правим или не правим,
които влияят върху способността ни да реагираме при извънредни ситуации. Следвайки всяка от тях, класирайте колко добре се справяте в тази
област (1 – много слабо, 10 – отлично) и след това запишете едно действие, което можете да предприемете, за да подобрите тази област с една
точка.
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Какво може да направиш?
Спане

1

2

Какво може да направиш?
Управляване на
натоварването

1

2

Какво може да направиш?
Балансиран
начин на живот

1

2

Какво може да направиш?
Управление на
стреса

1

2

Какво може да направиш?
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Да се
забавлявам
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Какво може да направиш?
Социална
мрежа
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Какво може да направиш?
Упражнения
(30 мин/ден)

1
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Какво може да направиш?

Какво могат да направят ръководителите на
доброволчески екипи
Има стъпки, които лидерите могат да предприемат, за да намалят стреса
върху доброволците преди, по време и след инцидент:
 Провеждане на кратък инструктаж, преди да започнат действията за
това, което могат да очакват да видят и какво могат да очакват по отношение на емоционалното поведение на оцелелите и на самите тях.
 Насърчаване доброволците да почиват и да се прегрупират, за да не
се преуморят.
 Насочване спасителите да почиват извън зоната на инцидента, за да
се освободят от стреса от работата.
 Редуване на екипите за почивка и нови задължения (например от места с висок стрес към такива с по-ниско напрежение).
 Насърчаване рационалното хранене и поддържане приема на течности (вода) по време на операцията. Да се избягват напитки с кофеин.
 Насърчаване доброволците да споделят своя опит в открита комуникация, по този начин могат да вентилират натрупаните емоции.
 Насърчаване на съпричастието и разбирането за промените, които
могат да видят в свои колеги, които демонстрират стрес и необходимост от почивка.
 Доброволците, които току-що са завършили операция с висок стрес,
не трябва да се отпращат веднага вкъщи. По-добре е да се пренасочат
към отговорности с нисък стрес, така че да могат постепенно да се
декомпресират.
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 Провеждане на кратка дискусия със спасителите след смяната им, по
време на която те могат да опишат и да изразят своите чувства относно това, което са видели.

Първа психологична помощ на оцелелите
Преживелите бедствени събития могат да преминат през различни емоционални фази. Доброволците, както и останалите спасители, трябва да
са наясно с това, което могат да очакват. Когато има физически опасности или семейна раздяла по време на процеса на евакуация, оцелелите
често изпитват посттравматични реакции. Когато семейството не е заедно
поради изискванията за подслон или други фактори, тревогата относно
състоянието на тези, които не присъстват, може да отвлече вниманието,
необходимо за незабавно решаване на проблемите.
 Фаза преди бедствие: Има различна степен на предупреждение в
зависимост от вида на бедствието. Например земетресенията обикновено удрят без предупреждение, докато ураганите и наводненията
обикновено в рамките на часове, дори дни след предупреждение. Когато няма предупреждение, оцелелите могат да се почувстват по-уязвими, несигурни и да се страхуват от бъдещи непредвидени трагедии.
Възприятието, че не са имали контрол върху защитата на себе си или
на своите близки, може да бъде силно смущаващо. Същевременно,
когато хората не слушат предупрежденията и в резултат понесат загуби, те могат да изпитат вина и самообвинения. Въпреки че могат
да имат конкретни планове за това как могат да се защитят в бъдеще,
оцелелите често се чувстват виновни или отговорни за случилото се.
 Фаза на въздействие: Фазата на въздействие на бедствие варира от
бавното натрупване с ниска заплаха, свързано с някои видове наводнения, до насилствените, опасни и разрушителни резултати, свързани
със земетресение или експлозии. Колкото по-голям е обхватът, унищожаването на общността и личните загуби, свързани с бедствието,
толкова по-големи са психосоциалните ефекти. В зависимост от характеристиките на инцидента реакциите на хората могат да варират от
ограничени, зашеметени, шоково подобни реакции до по-рядко срещаните явни изражения на паника и истерия. Обикновено хората реагират първоначално с объркване и недоверие и се фокусират върху
оцеляването и физическото благополучие на себе си и своите близки.
Когато семействата са на различни места по време на въздействието
на бедствие (например деца в училище, възрастни на работното място), оцелелите ще изпитат значително безпокойство до събирането
им.
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 „Героична“ фаза: Непосредствено след катастрофа приоритетите са
оцеляването, спасяването на другите и осигуряване на безопасността.
Може да се наложи евакуация в училища, хотели или други домове.
За някои дезориентацията след бедствието отстъпва място на спасителното поведение, предизвикано от адреналин, за да се спаси животът и да се защити имуществото. Въпреки че нивото на активност
може да е високо, реалната производителност често е ниска. Способността за оценка на риска може да бъде нарушена и това да доведе до
наранявания.
 Фаза на „медения месец“: През седмиците и месеците след бедствие
официалната правителствена и доброволческа помощ може да бъде
леснодостъпна. Консолидацията на общността възниква от споделения опит от катастрофално преживяване и предоставяне и получаване
на подкрепа от общността. Оцелелите могат да изпитат краткотрайно
чувство на оптимизъм, че помощта, която ще получат, ще ги направи
отново „цели“. Тогава поведението на здравните работници е видимо
и те се възприемат като полезни по време на тази фаза, те са по-лесно
приети и имат базата, от която да помогнат в трудните фази, които
предстоят.
 Фаза на разочарование: Разочарованието от по-бавно от очакваното
темпо на възстановяване може да предизвика тази фаза. Обезсърчаването обикновено се случва през втората половина на годината
непосредствено след бедствие и отново след първата годишнина на
бедствието.
 Фаза на възстановяване: Възстановяването на физическото имущество и възстановяването на емоционалното благополучие може да
продължи години след бедствието. Към този момент оцелелите са
разбрали, че ще трябва да решат проблемите с възстановяването на
собствените си домове, предприятия и живота до голяма степен сами
и постепенно поемат отговорността за това.

Травматична криза
Травматичната криза е събитие, преживяно или на което са били свидетели, в което способността на хората да се справят е затруднена от:
 Реална или потенциална смърт или нараняване на себе си или на други хора;
 Сериозна травма;
 Унищожаване на техните домове, квартали или ценни вещи;
 Загуба на контакт със семейни членове или близки приятели.
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Травматичният стрес може да повлияе на:
 Познавателната (когнитивната) функция: Онези, които са претърпели травматичен стрес, могат да действат ирационално, по начини,
които не са характерни за тях, и могат да имат затруднения при вземането на решения. Освен това може да имат затруднения при споделянето на спомени.
 Физическото здраве: Травматичният стрес може да причини физически симптоми и здравословни проблеми.
 Междуличностните отношения: Преживелият травматичен стрес
може да претърпи временни или дългосрочни промени в личността,
които затрудняват междуличностните отношения.
Силата и видът на личната реакция на травма варират в зависимост от
комбинация от следните фактори:
 Предишен опит на човек със същото или подобно събитие; емоционалният ефект от множество събития може да бъде кумулативен, което води до по-големи стресови реакции.
 Интензивност на смущения в живота на оцелелите; колкото повече
животът на оцелелите се нарушава, толкова по-големи могат да станат
техните психологически и физиологични реакции.
 Значението на събитието за индивида; колкото по-катастрофално
жертвата възприема събитието за него или нея лично, толкова по-интензивна ще бъде неговата или нейната стресова реакция.
 Емоционалното благополучие на индивида и ресурсите (особено социалните), с които той или тя трябва да се справи. Хората, които са
претърпели други неотдавнашни травми, може да не се справят добре с допълнителни натоварвания.
 Продължителността на времето, възникнало между събитието и настоящето; реалността на събитието отнема време, за да се „отмие“.
Доброволците не могат да знаят и никога не трябва да приемат, че знаят
какво някой мисли или чувства. Не бива да се приема лично отношението към оцелелите. Спасителите трябва да очакват да видят множество
от реакции, които ще варират от човек на човек, но реакциите, които
виждат, ще бъдат част от психологическото въздействие на събитието и
вероятно няма да са свързани с нищо, което екипът е направил или не
е направил.
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Стабилизиране на оцелелите
Целта на психологическата намеса на място от страна на доброволците
трябва да бъде успокояване на място чрез стабилизиране на хората. Първо, спасителите трябва да се насочат към удоволетворяване на всички медицински нужди, след което, използвайки методите по-долу, да стабилизират психологически хората.
 Наблюдаване на оцелелите, за да се определи нивото на реакция и да
се реши дали представляват опасност за себе си или за другите.
 Ангажиране на здравите хора за участие в подпомагането. Участието
на оцелелите във фокусирана дейност им помага да се справят – например в осигуряването на доставки. Тази стратегия е особено ефективна за оцелелите, които са деструктивни.
Осигуряване подкрепа чрез:
 Слушане: Нека говорят за своите чувства и физическите си нужди.
Оцелелите често трябва да говорят за това, което са преживели – и
може да искат някой да ги изслуша.
 Съчувствие: Грижовните отговори показват на оцелелите, че някой
друг споделя техните чувства на болка и скръб.
 Свързване: Помощ на оцелелите да се свържат с естествени системи
за подкрепа, като семейство, роднини или приятели.

Слушане, защита, свързване
Първа психологическата помощ (ППП) е подход, основан на информация,
за подпомагане на деца, юноши, възрастни и семейства вследствие на
бедствие. Точно както първа медицинска помощ за подпомагане на физическите нужди на оцелелите ППП предоставя първоначалната подкрепа за психологическото благополучие на оцелелите. „ Слушане, защита,
свързване“ е един от методите на ППП, който може да помогне на оцелелите да предприемат стъпки за възстановяване по-бързо.
 Слушане: Първата важна стъпка, за да помогнете на оцелелите след
събитие, е да се слушат и да се обръща внимание на това, което казват
(и как го казват), как действат и от какво имат нужда в момента. Порано говорихме за многото начини, по които хората могат да реагират след преживяване на травматично събитие. Не забравяйте, че не
всички реакции са вербални или могат да се видят.
Нека оцелелият да знае, че спасителят е готов да слуша за събитието.
Понякога оцелелите не са готови да говорят или не искат да говорят и
това е нормално. Важно е редовно да се свързват с тях, за да се види
дали реакциите или потребностите им са се променили.
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 Защита: Тази стъпка помага на оцелелите да се чувстват защитени
и позволява да се предпазят от допълнителен стрес. Тази стъпка помага на оцелелите да се почувстват по-добре чрез предоставяне на
подкрепа, насърчение и успокоение. Стъпката „Слушане“ трябва да е
предоставила достатъчно информация за вземане на информирани
решения относно нуждите на всеки оцелял. Ето някои съвети към доброволците в тази фаза:
○ Предоставете им информация или ресурси.
○ Отговорете на въпроси просто и честно, изчиствайки всякакво объркване, което може да възникне.
○ Съчувствайте и ги уведомете, че не са сами в реакциите си към събитието.
○ Осигурете им възможност да общуват, но не ги насилвайте.
○ Говорете с тях за това, което се прави, за да се предпазят всички от
вреда.
○ Внимавайте за всичко в околната среда, което би могло да ги травмира повторно, като гледки, миризми или звуци и да им помогне
да намалят контакта с тези елементи.
○ Помогнете им да решат какви са основните им нужди и как да получат достъп до тях (напр. насърчавайте здравословното поведение
като хранене и почивка).
 Свързване: Свързването на оцелелите с техните приятели, близки и
други ресурси оказва положително влияние върху тяхното възстановяване. Съвети към доброволците:
○ Помогнете на оцелелите да се свържат с приятели или любими хора
след бедствието.
○ Осигурете редовна връзка с тях.
○ Помогнете им да намерят достъп до ресурси, които могат да предложат подкрепа.

Съпричастно слушане
Да бъдеш съпричастен (емпатичен) слушател се изисква да изслушваш и
да оставиш оцелелия да говори. Ето няколко съвета за емпатично слушане:
 Съсредоточете вниманието си върху другия, когато говори. Не проверявайте телефона си и не гледайте през прозореца. Контактът на нивото на очите показва, че спасителят се интересува от събеседника и
информацията, която той дава.
 Слушайте смисъла, а не само думите и обръщайте голямо внимание
на невербалната комуникация на говорещия, като език на тялото, изражение на лицето и тон на гласа.
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 Покажете му, че слушате, като го гледате в очите, когато говори, кимате, когато разбирате, и докосвате ръката му или използвате друг жест
за свързаност.
 Покажете уважението си, като го изслушате без отхвърляне. Ако се
чувствате ядосани или раздразнени, помолете за кратка почивка от
разговора. Налейте си чаша вода и я изпийте бавно, за да си дадете
време за концентриране на вниманието.
 Опитвайте се да си представите как той/тя се чувства. За да се ограничи ефектът на косвената травма, трябва да се внимава да не се поемат
напълно чувствата на говорещия.
 Повторете това, което той казва, със собствените си думи, за да сте
сигурни, че го чувате правилно, или задавайте въпроси, ако не сте наясно с нещо. Това подсилва процеса на комуникация.
Оцелелите могат да покажат склонност към самоубийство, психотизъм
или неспособност да се грижат за себе си. В такъв случай доброволецът
трябва да се обърне за помощта на специалисти по спешна медицинска
помощ и/или психично здраве възможно най-скоро.

Какво не бива да казваме
Когато се предоставя подкрепа, трябва да се избягва употребата на някои
фрази. Ако се използват, за да се успокоят оцелелите, те могат да бъдат
тълкувани погрешно или да не бъдат добре приети. Като цяло трябва да
се избягват изявленията по-долу:
 „Разбирам.“ В повечето ситуации не можем да разберем, ако не сме
имали същия опит.
 „Не го приемай толкова зле.“ Оцелелият има право да се чувства зле и
ще му трябва време, за да се почувства различно.
 „Силен си“ или „Ще преминеш през това.“ Много оцелели не се чувстват силни и се питат дали ще се възстановят от загубата.
 „Не плачи.“ Добре е да плачат.
 „Божията воля е.“ С човек, когото не познавате, придаването на религиозно значение на дадено събитие може да го обиди или ядоса.
 „Може да е по-лошо“, „Поне все още имате ...“ или „Всичко ще е наред.“ От индивида зависи дали нещата могат да бъдат по-лоши, или
дали всичко ще е наред.
Вместо да осигуряват комфорт, тези думи могат да предизвикат силен отрицателен отговор или да отдалечат оцелелия от слушателя.
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Добре е слушателят да се извини, ако оцелелият реагира отрицателно на
нещо, което е казал. Не е добре да казва нещо просто за да запълни неловкото (за него) мълчание. Понякога тишината може да е по-удобна за
оцелелия. Друга алтернатива е използване на техниката „Ехо“ – повторение на последните думи на събеседника в тон на въпроса.
Дори и да не сме съгласни с мнението на оцелелия, все пак не можем да
не признаем правото на човека да чувства онова, което чувства. Вместо
изявленията, които посочихме като нежелани по-горе, могат да се използват общи фрази, като например:
 „Съжалявам за вашата болка.“
 „Съжалявам, че това се е случило.“
 „Добре ли е, ако ви помогна с…?“
 „Не мога да си представя какво е това за теб.“
 „Какво ти е необходимо?“

Ситуация на смърт
Една неприятна задача, пред която могат да се изправят доброволците, е
да се справят със ситуация, в която жертва умира, докато е под грижите на
екипа. Посочените по-долу насоки са полезни за справяне с тази ситуация:
 Покрийте тялото; отнасяйте се с уважение.
 Следвайте местните закони и традиции за действие с починал.
 Съобщете на местните власти.

Упражнение: Съпричастно слушане
Цел: Участниците да оттренират някои техники за съпричастно слушане.
Инструкции за водещия:
1. Групата се разделя на двойки. За определено време единият от партньорите ще играе ролята на слушател, а вторият – на говорител.
2. В продължение на 5 минути говорителят споделя за някои свои лични
проблеми, като се фокусира върху причините за трудностите. В същото време слушателят използва съветите (похватите) за емпатийното
слушане.
3. В рамките на 1 минута след упражнението говорителят споделя за
това какво му е помогнало да се отвори и какво му е попречило. Това
позволява на слушателя да разбере собствените си грешки, ако има
такива.
4. През следващите 5 минути говорителят трябва да говори за силните
си страни, които му помагат да се справя в живота. Слушателят про124
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дължава да се възползва от съветите за емпатийно слушане, като взема предвид собствените си грешки, допуснати миналия път.
5. През следващите 5 минути слушателят трябва да преразкаже всичко, което е разбрал от разказите на говорителя. В същото време говорителят мълчи и само с кимване на глава потвърждава или отрича
верността на това дали слушателят го е разбрал или не. Слушателят,
в ситуация на несъгласие, трябва да се коригира, докато не получи
потвърждение. Смисълът на това упражнение е, че говорителят може
да изясни къде е бил неразбран или изкривен.
6. Тогава говорителят и слушателят сменят ролите си, всички етапи се
повтарят по нов начин. Сега слушателят говори, а говорещият слуша
внимателно и използва съветите за съпричастно слушане.
7. В края на упражнението се обобщават резултатите в обща дискусия:
каква е била най-трудната роля, какви са били грешките на участниците, какво е трябвало да се направи и т.н.
Това упражнение не само позволява да се репетират умения за активно
слушане, но и да се видят бариерите в общуването между хората в реалния живот.
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Приложение: упражнения и игри
По-долу представяме различни игри и практически упражнения в полза
на водещия, с които могат да се ангажират доброволците с цел придобиване на някои необходими практически умения и изграждане на екипи.

Дълга експозиция на ниски температури
Цел: Да се даде възможност на участниците да вземат правилните решения относно това как да действат в ситуация, когато става въпрос за помощ на човек, който е бил изложен на ниски температури за дълго време.
Запознайте участниците с историята на момче, което ходи дълго време
към училище през зимата, когато вали сняг и когато температурите са
много ниски (студ, мраз). По пътя той взима сняг в ръцете си – няма ръкавици, така че пръстите му са студени и зачервени и не може да ги движи.
По косата под шапката и миглите му има скреж. Ботушите (обувките) му
са пълни със сняг. Какво можем да заключим, че се е случило с това момче? Даваме на участниците на хартия (или сме ги написали на хартия за
флипчарт) следните изречения, които говорят за действията, които хората
предприемат в тези ситуации. Процедурите, които са правилни и с които
ще помогнем на човек, който е замръзнал, трябва да бъдат обособени
(пренаписани), а грешните да бъдат зачеркнати (а ако са написани на хартия за флипчарт, трябва да бъдат пренаписани само тези, които описват
правилното поведение).
 Ще го поставим да седи близо до печката (радиатора).
 Ще свалим обувките му и ще му дадем сухи чорапи (или ще увием
краката му).
 Ще му дадем да пие горещ чай възможно най-скоро.
 Няма да му сваляме обувките.
 Ако не се чувства по-добре, ще увеличим отоплението и ще го приближим още по-близо до печката.
 Ще разтриваме внимателно пръстите на ръцете и краката му, за да го
загреем.
 Трябва да премахнем леда (скрежа) от лицето му.
 Ще му дадем нещо топло да пие бавно.
 Ако не е добре, ще извикаме лекар.
 Ще сложим ръцете и пръстите му върху радиатора (възможно найблизо до печката).
 Ще свалим сакото му и ще го покрием с нещо топло.
 Ще изчакаме скрежът от лицето му да се стопи.
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Когато направят това, на участниците се дава друга хартия с действията,
които е трябвало да се предприемат в тези ситуации (или се изписват на
флипчарт). По този начин те проверяват дали са преценили добре какво
трябва да направят. Пред всяко от тези твърдения (процедури) има тире,
на което те трябва да запишат числа, за да определят реда на процедурите.
 Сваляме обувките му и му даваме сухи чорапи (или обвиваме краката му).
 Ще го поставим да седне близо до печката (радиатора).
 Ще търкаме леко пръстите на ръцете и краката му, за да го загреем.
 Ще му дадем нещо топло да пие бавно.
 Ще свалим костюма му и ще го завием с нещо топло.
 Ще изчакаме скрежът от лицето му просто да се стопи.
 Ако не се чувства добре, ще извикаме лекар.

Поведение в спешни ситуации
Целта на играта е участниците да се научат как да се държат правилно в
извънредни ситуации. На по-големи пликове/джобове отбелязваме определените бедствия (пожар, наводнение, земетресение, свлачище и др.).
На специални бележки пишем изречения, които са инструкции за поведение в извънредни ситуации (4 пъти едно и също изречение, тъй като има
възможност то да се отнася за правилното поведение, което се отнася за
всичките 4 бедствия). Броят на изреченията и „джобовете“ (бедствията)
може да бъде увеличен или намален (например могат да бъдат посочени
само две бедствия). Изборът и начинът за определяне на предлаганите
изречения зависят от вида на бедствието. Участниците имат задачата да
прочетат изречението, да разпознаят поведението за определена извънредна ситуация и да сложат изреченията в определените пликове/джобове. Можете да ги организирате да работят по двойки или групи. Примерни изречения:
 Следете информацията за нивото на водата чрез радио, телевизия и
интернет.
 Обадете се на 112.
 Стойте далеч от стъкло, прозорци и всичко, което може да падне, например полилеи или рафтове.
 Ако чуете необичайни звуци от пукане на дървета и скали, отдалечете
се от района възможно най-скоро.
 Избягвайте асансьорите.
 Стойте далеч от електрическите инсталации.
 Избягвайте рисковите зони.
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 Имайте предвид, че може да възникне прекъсване на захранването и
носете фенерче.
 Не се намесвайте в работата на спасителните екипи.
 Придържайте се към скалата.
 Завържете влажни кърпи върху устата си.
 Не минавайте през рискови зони по време и след дъжд, сняг, киша и
снежни бури.
 Ако сте на работа/училище/търговски център, бъдете спокойни, не изпадайте в паника и следвайте плана за евакуация.
 Ако има риск, незабавно се придвижете нагоре.

Правим защитни стени
Цел на занятието: Развиване на бързина, сръчност, находчивост, упоритост и постоянство сред участниците в случай на наводнение
Занятието може да се проведе на различни терени в зависимост от метеорологичните условия и мястото на обучение.
Описание на занятието: Начертайте на терена две успоредни линии на
разстояние 1 метър. Разстоянието между тях е „река“. От двете страни на
„реката“ в двата края на терена има около двадесет картонени кутии (с
различни размери). Разделете участниците в две групи, разположени на
противоположните брегове на „реката“. Така те формират екипи и по знак
на ръководителя на занятието (вик „наводнение!“) вземат кутиите и във
верига един до друг ги пренасят и подреждат до линиите, правейки „защитни стени“. Участниците първо вземат кутиите с по-голям размер, след
това по-малките и накрая поставят най-малките кутии. Играта продължава, докато всички кутии бъдат пренесени. Победител е отборът, който
пръв пренесе всички кутии.
Правила на занятието:
 Участниците започват да изграждат защитна стена само когато фасилитаторът даде сигнал.
 Участниците първо трябва да се разположат на малко разстояние
един от друг, за да е по-лесно да пренесат кутиите.
 Участниците трябва първо да вземат по-големи, а след това по-малки
и по-малки кутии.
 Участниците трябва внимателно да подредят кутиите, така че тяхната
„защитна стена“ да не се срути.
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Занятие за развитие на бързина/бърз изход от
лабиринта
За целите на обучението за намаляване на риска от бедствия могат да се
използват упражнения за развитие на бързина, в които се обучават участниците да се движат възможно най-бързо при трудни условия и които
допринасят за формирането на доброволни черти на постоянство, находчивост и воля.
Целта на това занятие е да развие бързина, сръчност и предпазливост у
учениците в случай на пожар. Играта може да се провежда на различни
терени (в двора, работната зала, отвън и т.н.). Направете произволен лабиринт от естествени или изкуствени препятствия (това могат да бъдат
столове, маси, кутии и др.). Сформирайте няколко групи. По знака на ръководителя на занятието (вик „огън“) участникът покрива носа си с ръка
или кърпичка и тича през лабиринта, избягвайки препятствия (не трябва
да ги докосва). Една група участници седи по лабиринта, далеч от прохода, и симулира „огън и дим“ в съответствие с инструкциите. Те наблюдават
изпълнението на задачата (измерват времето, уверяват се, че участниците
не докосват предметите, като минават край тях, и т.н.). Победителят е групата, която завърши първа.
Правилата на играта са:
 Участниците могат да започнат да преодоляват лабиринта само когато
ръководителят даде знак.
 Участниците първо трябва да покрият носа си с ръце или салфетка/
кърпичка и едва след това да започнат да преодоляват лабиринта.
 Участниците трябва да избягват да докосват препятствия (неща).
 Ако се докосне препятствие, участникът се връща в началото и започва
отново.
Занятието може да бъде усложнено по различни начини, които имат цел,
като например, ако играта се провежда на закрито, може да се наложи
участниците, докато преодоляват лабиринта, да дойдат до чешмата, за
да намокрят носната си кърпа, и други подобни. Упражнението може да
бъде организирано като щафета, ако условията го позволяват, т.е. има
достатъчно място и препятствия, за да се направят повече от един подобен полигон.
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Историята на свидетел на земетресение
Цел: Прилагане на наученото за най-добрия начин за реакция по време и
след земетресение в конкретна житейска ситуация.
Прочетете краткия текст, който е разказът на Дарко Николич, оцелял при
силно земетресение в града. Той е спасен благодарение на факта, че е
действал по правилния начин по време и след земетресението.
Продължете историята за това как оцелелият се е спасил.

Таванът се отвори – историята
Двадесетгодишният Дарко Николич живеел в приземния етаж на къща в
града с родителите си. Земетресението напълно унищожило къщата, но
скоро той е бил изваден от развалините, както и родителите му.
„Земетресението ме събуди внезапно. Не разбрах веднага какво се случва, било то сън или реалност. Скоро забелязах от леглото, че таванът се
е отворил. За миг хоросан, тухли и врати паднаха над мен и много прах,
който ме задушаваше, изпълни стаята ... “

Заедно в случай на опасност
Цел: Развиване и укрепване на екипния дух за намаляване на рисковете
от наводнения или други бедствия/извънредни ситуации, преговор на наученото
Необходими материали: листа за флипчарт, лепило, флумастери, хартия
и др.
Участниците се разделят на няколко групи в зависимост от броя им. На
групите се дава задача да нарисуват, т.е. представят по едно правило в
случай на наводнение или друга катастрофа/извънредна ситуация. Работата протича в пълна тишина, без договаряне, освен това флумастерите на
всички участници са свързани с късо въже. Чрез тази игра се практикува
екипната работа, но също така се придобива представа за взаимоотношенията в групата. Накрая групите споделят за това кое правило са представили, как са работили, трудно ли е било за тях, какво им е помогнало...

Някои златни правила
Цел: Запознаване на учениците с правилата, които трябва да се спазват,
за да се намалят рисковете от пожар, наводнение и земетресение и др.
Необходими материали: листа за флипчарт, лепило, флумастери, тиксо,
хартия
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На бележки са записани изречения, които представляват важни правила,
които трябва да се спазват, за да се намали рискът от пожар, наводнение
или земетресение. На три различни листа от флипчарт са записани: пожар,
наводнение, земетресение. Участниците изтеглят изречения и ги залепват
върху подходящия лист. След като участникът залепи, той дава обяснение защо е решил върху точно този лист. В случай че сгреши, задаваме му
въпроси, за да стигне до правилното решение. Когато всички правила са
подредени, правим изложба и обсъждаме всичко още веднъж.
Тази дейност може да се организира като групова работа. Участниците са
разделени на групи, като всяка от групите има задачата да намери правилата, които се прилагат за бедствието, по което работи.

Тренинг за екипи по предаване на кофи по верига
Обучението е предназначено за изучаване на методите за борба с пожара, до които местните жители могат да прибегнат, преди да пристигне на
мястото пожарната машина. Този раздел предоставя информация за това
как да потушите пожар чрез прехвърляне на кофи във верига, както и методи за изграждане на екип от хора, използвани при първично противопожарно противодействие на много места по време на земетресението в
Кобе.
Цел: Участниците се учат на екипни действия по прехвърляне на кофи с
вода по верига като основен метод за борба с пожар при липса на помпи
и пр. По време на упражненията участниците осъзнават необходимостта
от сътрудничество при бедствия и се научават как да гасят пожари. Времетраене: минимум 30 минути, място на провеждане: навън.

Необходимо оборудване и материали
Наименование

Количество

Воден източник
(басейн, сгъваем резервоар за вода и др.)

1 брой

Пожарна цел
(например бидон, варел)

1 брой
(при състезание – 2 броя)

Емкост за пренасяне на вода
(кофи и др.)

В големи количества
(10 или повече броя)
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Примери за методики за провеждане на обучението
(1) Състезание
Два отбора работят екипно за предаване на кофи едновременно, състезавайки се един с друг.
Поставете 2 еднакви големи бидона или варела за цели. Ще спечели отборът, който първи напълни своят бидон/варел.
По време на състезанието е необходимо да се вземат мерки за избягване
на произшествия и наранявания, защото състезателният момент, който ви
позволява да се насладите на тренировката, има определени недостатъци: участниците могат да забравят за същността на своите действия и да
спрат да обръщат внимание на правилата за безопасност.
(2) Други техники
Вместо кофи като емкости за вода могат да се използват всякакви съдове
за задържане на вода, като тави, торби и др. По време на земетресението
в Кобе, Япония, всичко, което може да носи вода, е било използвано за гасене на пожари. Препоръчва се да се използва широка гама от предмети,
така че участниците да осъзнаят възможността за използване на подръчни
неща от домакинството за гасене.
За да доставите вода до целта по време на тренировка с прехвърляне на
кофи с вода по веригата, е необходимо сътрудничеството на всички участници. По този начин упражненията им помагат те да осъзнават важността
на взаимната помощ и сътрудничество.
От тази гледна точка участието на деца може да бъде полезно.
Различни видове вериги
Има различни методи за подреждане на хора във вериги, всеки от които
има своите силни и слаби страни. Изборът на правилния метод трябва да
се направи с отчитане на броя и състава на участниците (предишен опит
и т.н.).
(1) Щафета по единична верига

Подходяща за малък брой участници. Участниците се редят на разстояние
един и половина метра един от друг и предават кофи с вода от водоизточника до целта.
Около 1/5 от хората в екипа са заети с връщането на празните кофи към
водоизточника (те не са част от веригата).
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Недостатъкът на този метод е, че хората не виждат какво се случва зад
тях. Ако е необходимо, поставете някой да наблюдава за безопасността
на участниците (например, ако веригата пресича път).
(2) Щафета по верига „лице в лице“

Това е модифицирана версия на предишния метод – щафета в една линия.
Хората се подреждат в една линия. Всички нечетни номера се завъртят на
180 градуса, така че да застанат в обратна посока на тези с четни номера.
След това участниците с нечетни номера правят 2 крачки назад. Сега те
могат да видят какво се случва зад тези, стоящи пред тях, в пролуките помежду им. Това позволява да се види евентуалната опасност.
Недостатъкът на този метод е по-дългото време за изграждане на веригата.
(3) Щафета от две вериги

Подходяща за голям брой участници.
Хората в една верига предават кофи с вода, а хората от другата верига
връщат празните кофи до източника на вода. Участниците от една верига
стоят с гръб към тези от друга верига и гледат това, което се случва пред
тях (ако хората и в двете вериги са обърнати един към друг, те ще затъмнят гледката на другите и няма да могат да открият опасност). Примерното разстояние между хората от веригите е около 1 метър. При недостиг на
хора може да се подредят първо участниците в предаване на пълни кофи
на разстояние 1 метър един от друг, а останалите хора да се ползват във
веригата за връщане на празните кофи.
При всички видове вериги е подходящо да има специално лице, което
само пълни кофите с вода и ги предава на първия от веригата.

Полезни съвети
Ключът към успеха на екипите за предаване на кофи за вода е сътрудничеството на голям брой хора.
Можете първо да дадете на участниците задачата сами да се справят, без
предварителни инструкции, така че да осъзнаят важността на надлежната
подготовка и сътрудничество на база собствен опит. Работата в екип не е
лесна, затова трябва да се вземат мерки за избягване на наранявания и за
предотвратяване претоварването на децата и възрастните хора с ненужно
тежка работа.
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Литература и интернет източници
Закон за защита при бедствия
Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях
Наредба № Iз-1941 от 25 юли 2011 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност
и защита на населението на МВР
Стратегия за развитие на доброволните формирования за защита при
бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за
периода 2012 – 2020 г.
Учебни материали за теоретична самоподготовка за действие в условията
на кризи, бедствия и аварии във връзка с изпълнението на Обособена позиция 2 „Разработване на учебни материали (теоретични и практически)
за действие при кризи, бедствия и аварии“ по Договор 4/16.01.2014/СА12-22-4/02.07.2013 г. между Регионална здравна инспекция – Перник и
Консорциум „Обучения за работа при бедствия и аварии“
Пожарна безопасност за начинаещи – https://pbzn.info/
Горски пожари. Проект EVANDE. Технически доклад – https://www.ceibg.org/sites/default/files/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%
D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D1%
82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%B
A%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20
%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%
D0%B0%20EVANDE.pdf
Ръководство за управление на пожари на открито от доброволците за
гражданска защита – http://www.maritza.info/EN/Handbook_3_eOUTLAND.
pdf
Ръководство за опазването на индивидуалната сигурност на доброволците, които участват в акции за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от
тях – http://maritza.info/Handbook_5_eOUTLAND.pdf
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Стрес и психични стратегии за справяне – https://psiholozi.com/%D1%81%
D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%B8-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%
85%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D
1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B
F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD/
Активно слушане – https://bul.completecarecounseling.com/cel-aktivnogoslushanija
Български Червен кръст. Първа помощ – https://www.redcross.bg/firsthelp/page-6.html
Съвет на Европа. КОМПАС: Наръчник за обучение по правата на човека
за младежи – Тероризъм – https://www.coe.int/bg/web/compass/terrorism
Свободен мадежки център. Проект „CODE”. Материали за обучение на доброволни формирования – http://fyc-vidin.org/code/bg/node/9
Google Сайтове. Същност и съдържание на тероризма, проблеми на дефинирането – https://sites.google.com/site/izpit4/
Закон о ванредним ситуацијама, „Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 92/2011
и 93/2012)
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Тимошки младежки център
Зайчар, Република Сърбия

Свободен младежки
център – Видин

СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР
3700 Видин, ПК 19, ул. „Акад. Ст. Младенов“ 11
тел. 094/601983, 0879315160, ел. поща: info@fyc-vidin.org, www.fyc-vidin.org

Проект „Да премахнем границите пред доброволчеството
в извънредни ситуации“, № CB007.2.22.065
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за
трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 – 2020 г.
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