
Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

červen 2019

2019_41_05ZOC- 12. 10 hodin – 3. 6. - činnost jednotky, ostatní pomoc, dovoz

vody, Jevíčko
Technika: CAS 30 Tatra 815-7, 1+1

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka provedla dovoz vody v obci Jevíčko.

2019_42 - 06. 43 hodin – 11. 6. - ostatní pomoc, transport pacienta, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS, MP Jevíčko, HZS Moravská Třebová
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na transport pacienta do obce Jevíčko. Na místě zjištěno, že
zraněná osoba  se nachází  zhroucená na WC, při  vědomí. Osoba přenesena na volný prostor do
obývacího pokoje a započato s předlékařskou pomocí. Zažádáno o ZZS. Po příjezdu ZZS předán
pacient do její péče a pomoc při ošetřování pacienta. Po příjezdu HZS Moravská Třebová proveden
transport pacienta do sanitky a po předání místa zásahu se obě dvě jednotky vrací na základnu.

2019_43_20 -  17. 52 hodin – 14. 6. - technická pomoc, únik nebezpečných látek

na pozemní komunikaci, Víska u Jevíčka
Technika: CAS 20 Renault, 1+5, Peugeot Boxer, 1+1

Jednotky: JSDH Jevíčko, PČR, MP Jevíčko, SaUs
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na únik oleje na komunikaci do obce Víska u Jevíčka. Na místě
se již nachází PČR a místostarosta obce. Průzkumem a dotazem zjištěno, že se jedná o hydraulický
olej z pracovního stroje vyteklý na komunikaci. Olej na silnici reagoval s asfaltovým povrchem a
vytvářel lepkavé kluzké plotny. Zažádáno o SaUS pro dovoz většího množství sorbentu a označení
místa  a  o  druhé vozidlo JSDH Jevíčko pro  dovoz dalších sil  a  prostředků.  Zabezpečeno místo
pomocí výstražných kuželů a postupné zasypávání úniku sorbentem. Na místo se dostavuje posilové
vozidlo JSDH Jevíčko a dále Správa a údržba silnic. Po zasypání celého úseku, označení dopravním
značením a předáním místa zásahu SaUS se jednotka vrací na základnu.

2019_44_06ZOC- 9. 41 hodin – 19. 6. - činnost jednotky, ostatní pomoc, dovoz

vody, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+1

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka provedla dovoz vody do plastových nádob, určených k zalévání městské zeleně.
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