BILAG 17
PROCEDURER
2020

For at sikre de nødvendige ressourcer og samarbejde er der oprettet en række
samarbejdsaftaler som beskrevet i bilag 15 til plan for den risikobaserede dimensionering.
Hertil findes en række procedurer og forholdsordrer i tilfælde af større, længerevarende og
komplekse hændelser. Disse procedurer er beskrevet nedenfor og opdateres / tilføjes
løbende, når nye procedurer udarbejdes.
Procedurerne findes i beredskabets operative platform, samt på vagtcentralen.
Det konkrete indhold i procedurer og planer ønskes holdt som interne dokumenter af
hensyn til indholdets følsomhed. Dette dokument vedlægges således alene en oversigt
over gældende procedurer.
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Nr. Procedure

1

Indhold

Udf.

Revision og noter

Tilkald indsatsleder Indeholder:
bagvagt normal
• Tilkald af indsatsleder i
arbejdstid
intern bagvagt

VC

Hverdage 8-15.30

Indeholder:
2

Tilkald indsatsleder
bagvagt udenfor
normal arbejdstid

•
•

Tilkald af vagtfri
indsatsleder
Intern / ekstern bagvagt

VC

Forudsætter
aftale om ISLdækning
indskrevet i
samarbejdsaftaler
Udenfor normal
arbejdstid

Indeholder:

3

4

Rekvisition af
skadestedsleder
indenfor normal
arbejdstid

Rekvisition af
skadestedsleder
udenfor normal
arbejdstid

•

•

Tilkald af personel der kan
anvendes som
skadestedsledere
Internt tilkald

VC

Indeholder:
•
•

Tilkald af nærmeste
disponible indsatsleder
Eksternt tilkald

VC

Indeholder:

5

Orientering af
beredskabschef
>3 udrykningsenh.
m.v.

•

•

Orientering af
beredskabschef /
beredskabets chefvagt
Forudsætninger for
aktivering

OC
VC

Indeholder:
6

7

Tilkald af
stationsdækning
ST. TAA.

Afløsning af
mandskab
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•

Etablering af
vagtberedskab med
tilkaldebrandfolk på station
Taastrup

Indeholder:
•

ISL
(BC)

BC

ISL
Afløsning ved
længerevarende hændelser (VC)

Samarbejdsaftaler
med naboer

•
•

Afløsning ved komplekse
hændelser
Afløsning ved hændelse
med potentielt psykiske
påvirkninger

Indeholder:
8

Rekvisition af ”Ren
brandmand /
Asbest”

•
•
•

Logistik og transport af
urent materiel
Tilkald af rensefaciliteter
Tilkald af bad/toiletvogn

VC
(ISL)

Indeholder:
9

Forplejning

•
•

ISL
Rekvisition af forplejnng
Standard aftaler med lokale VC
leverandører

Indeholder:

10

Afvigelser

•
•
•

Procedure ved mgl. afgang
Procedure ved mgl.
retursvar
Procedure ved ingen ISLkontakt

VC

Indeholder:
•
11

COVID-19
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•

Procedure for anvendelse
af værnemidler ved
udrykninger til ABA-alarmer ISL
HL
Procedure for anvendelse
af værnemidler ved
udrykninger til øvrige
alarmtyper

