Oefenscenario 6

Eénzijdig ongeval voertuig op gas

Praktijk

THV

Inzetoefening 2

Eénzijdig ongeval, personenauto met een CNG-installatie

Scenario 2

Voertuig van de weg geraakt, hierbij is de gasinstallatie beschadigd

Locatie

Oefenplaats of in
het buitengebied

Oefendoelen

Algemeen doel:
• Veiligstellen voertuig met een gaslekkage na ongeval
Specifieke doelen:
• Coördinaten invoeren in het MDT
• Kentekenbevraging in het Crash Recovery System
• Veiligstellen van een voertuig met een lekkende gasinstallatie

Competenties

Werken met het MDT
Verkennen/schouwen
Informeren via CRS
Analyseren en beoordelen situatie
Controleren/stabiliseren incident

Plan, plan+
Communicatie
Leren en reflecteren

Doelgroep(en)

Bemanning TS6, TS4, en TS2

Bemanning HV

Oefenkaarten

Manschap: 510, 511, 111A, 111B, 112A en 112B
Bevelvoerder: 210, 211, 211A, 212, 212A en 212B
Chauffeur: 401, 401A, 402, 403 en 403C
90 min incl. nabespreking
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Uitrukbericht

Prio 1 ongeval beknelling, éénzijdig

Informatie

Voertuig is van de weg geraakt. Eén persoon in het voertuig (bestuurder).
Voertuig heeft het ongeval zelf gemeld via E-call en heeft de positie
aangeven met coördinaten. Kenteken van het voertuig, 7-ZGV-80

Meteo/tijd

Regenachtig/avond

Waterwinning

Primair:
Secundair:
Plaats voertuig het liefst in een verlaten gebied. Noteer ter plaatse de
coördinaten en geef deze tijdens de melding door zodat de oefenploeg
deze zal moeten invoeren in het MDT om zodoende een route te
bepalen.
Plaats een oefen-gastank (CNG of propaanfles die sist) achterin het
voertuig.

Enscenering

Schrijf het kenteken op het voertuig of gebruik de
kentekenplaatmagneet.
Slachtoffer is gewond en kan het voertuig niet zelfstandig verlaten.
Oefenploeg zal eerst het gebied veilig moeten, gaslekkage opheffen
d.m.v. gastank te sluiten. Hierna kan men overgaan tot het bevrijden van
het slachtoffer.
Benodigdheden

1 sloopauto
1 S.O.
TAS en HV
Oefengastank

Kentekenplaat (magneet)
Explosiegevaarmeter (liefst een
oefenversie die op afstand geactiveerd
kan worden)

