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1) TREŚC ZADANIA: 5. Organizacja ochrony przed zagrożeniami radiacyjnymi, biologicznymi i chemicznymi  

1.  
2. 1. Przygotowanie stanowisk do prowadzenia zabiegów  specjalnych dla środków transportowych .      

 
TERMIN  WYKONANIA ZADANIA:  D+ 4 ( cztery  dni od dnia w którym  podano informację o przygotowaniu do działania  

PROCEDURA 
(podstawowe działania do realizacji zadania) 
   I. Okres przygotowawczy ( 3dni). 

1. Sprawdzenie dokumentacji i weryfikacja obiektów na bazie których planowano organizować Punkty Zabiegów Specjalnych 
Środków Transportu 

2. Sprawdzenie aktualności kart powołania i przydziałów organizacy jno – mobilizacy jnych. 
3. Sprawdzenie stanu faktycznego  z ewidencyjnym – weryfikacja w terenie. 
4. Adaptacja obiektów do prowadzenia zabiegów specjalnych, podział na strefę czystą i brudną, ustalenie kierunków poruszania 

się skażonych. 
5. Zgromadzenie środków chemicznych do prowadzenia zabiegów. 
6. Sprawdzenie sprzętu i indywidualnych środków ochrony przed skażeniami dla ratowników formacji OC. 
 

 II. Okres szkolenia ratowników i osiągnięcie gotowości do działania ( 1 dzień). 
1. Powołanie ratowników do obsługi Punktu Zabiegów Specjalnych Samochodów, wyposażenie w sprzęt rozpoznania skażeń i 

środki ochrony indywidualnej. 
2. Szkolenie podstawowe ratowników na stanowiskach ( w miejscu prowadzenia zabiegów). 
3. Szkolenia zgrywające formacji prowadzących zabiegi  specjalne w obiektach przeznaczonych do odkażania środków 

transportu. 
4. Osiągnięcie gotowości do prowadzenia zabiegów specjalnych. 

 

PODMIOTY 
WSPÓŁDZIAŁAJĄCE  
 
 
 

ZEWNĘTRZNE: 
 

1. Powiatowy Inspektorat Sanitarny. 
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii. 
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 
4. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. 
5. Hurtownia środków chemicznych i piorących „ Społem”. 

WEWNĘTRZNE 
 

1. Dział Ochrony środowiska. 
2. Dział Zaopatrzenia. 

DOKUMENTACJA BAZOWA.  
1. Dokumentacja techniczna punktu. 
2. Karty  powołania osób do formacji OC . 
3. Plany działania formacji OC prowadzącej  zabiegi  specjalne. 

 
DODATKOWE  USTALENIA: niniejsza karta realizacji zadania OC stanowi merytoryczne rozwinięcie realizacji zadania operacy jnego 
ujętego w    planie operacy jnym funkcjonowania powiatu w czasie zagrożenia państwa i wojny .  
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