Spašavanje iz dubina i visina
Spašavanje iz dubina i visina je oduvijek bilo sastavni dio vatrogasne
djelatnosti. Visoki objekti, bunari, okna liftova i slične neuobičajene situacije
su područje njihovog djelovanja.
Uvođenjem speleoloških i alpinističkih tehnika, sprava i opreme, spašavanje
postaje jednostavnije i sigurnije kao nikada prije. Upravo zbog toga
osnovan je i opremljen tim za spašavanje sa visine i iz dubina JVP
Zagreb.
Tim za spašavanje s visina i dubina čini 12 djelatnika JVP Zagreb koji su
završili odgovarajući i verificirani program Državne uprave za zaštitu i
spašavanje. 12 djelatnika je završilo prvi stupanj a 8 drugi stupanj. Većinu
tima čine djelatnici koji su sa obukom počeli davne 2001. godine kao prvi u
Hrvatskoj. Dio vatrogasaca i sami su iskusni speleolozi ili stručnjaci za
spašavanje iz ruševina.
Obuka se provodi se prema odgovarajućem verificiranom programu Učilišta,
nakon čega se stječe specijalnost i dobiva javna isprava-certifikat kao i
prišivka i značka specijalnosti za uniformu te je usklađena s EUSR
standardima koje primjenjuju vatrogasci u Europi.
Prije pristupanja programu osposobljavanja svi djelatnici prolaze i strogu
provjeru funkcionalnih i motoričkih sposobnosti i to: Cooperov test, skok u
dalj s mjesta, “trbušnjaci”, “sklekovi”, skijaški čučanj, a djelatnici su dužni i
uredno dostavljati i važeće liječničko uvjerenje.
Navedena obuka u potpunosti se uklapa u razvoj sustava zaštite i
spašavanja u Gradu Zagrebu kroz međusobnu suradnju HGSS-a,
Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, Javne vatrogasne postrojbe Grada
Zagreba i Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba.
Sama obuka u JVP Zagreb za temu spašavanja s visine donekle se razlikuje
od one koje se razvija u RH. Ona više daje naglasak na osiguranju kod rada
na visini, a manje na spašavanje jer u Zagrebu djeluje vrlo iskusna i uigrana
Hrvatska gorska služba spašavanja - stanica Zagreb, s kojom vatrogasci
Grada Zagreba usko surađuju.
Dalje smjernice razvoja vatrogasno-spasilačkog tima Zagreb uključuju
daljnje osposobljavanje i izvođenje vježbi, nabavu opreme i suradnju sa
drugim postrojbama i službama diljem Hrvatske kao i u Europi.
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