CBRNE / AKUTT FORURENSNING
(Kjemiske, biologiske, radiologiske, nukleære og eksplosive hendelser)

MARKØRSPILL


Les grundig gjennom hele casen før du starter



Finn et sted/adresse som egner seg for denne casen



Om det er hensiktsmessig og mulig, ha et kart tilgjengelig



Casen starter med at du ringer nummeret du har fått oppgitt og gir den
korte beskrivelsen du finner under punkt B



Operatøren(e) vil stille deg spørsmål beskrevet på kortet. Dine svar er
markert i blått



Informasjonsinnhentingen skal skje ved at operatøren må etterspørre
alle svar markert i blått – du skal altså tilby minst mulig før det
etterspørres

A – Scenario –
Melder sier at hun jobber i postmottaket i en stor bedrift hvor hun akkurat har
åpnet et brev og det "sprutet ut" hvitt pulver. Det er 2 andre i rommet
sammen med henne. Hun har fått pulveret på hendene og på klærne. De andre
i rommet har ikke fått noe på seg. Hun er redd, skjelver i stemmen og puster
tungt.

B – Innledende melding –
Melder sier at hun jobber i postmottaket i en stor bedrift hvor hun akkurat har
åpnet et brev og det "sprutet ut" hvitt pulver.
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1. Adresse / sted / kommune / posisjon? Finn en industri bedrift i ditt distrikt
2. Telefonnummer? XXX XX XXX
Formidle at innringer blir satt i konferanse med de andre sentralene og gjengi innhentet informasjon

Felles avklaringer
Vurder hvorvidt brann skal fortsette utspørring og rådgivning
Generelt
3.
4.
5.
6.

Hva har skjedd? Jeg har akkurat åpnet et brev og fått masse hvitt pulver på meg.
Hva slags område har hendelsen skjedd i? På jobben firma XXX
Er du i sikkerhet? Er skadestedet sikret? Jeg står på postmottaket
Er noen tilgriset av væske / damp / sky / pulver? Jeg har fått masse pulver på meg
HVIS JA: Be den som er forurenset om å ta av seg ytterplagg. Unngå kontakt med andre (isolasjon).

Brev / pakke / pulver
1. Farge / mengde på pulver Hvitt pulver, uvisst mengde
2. Fått pulver på hud eller klær? Ja, på armene og bena
3. Hvor lenge er det siden du kom i kontakt med brevet / pakken / pulveret? Det har akkurat skjedd

Uavhengig av type hendelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kjent eller ukjent stoff? Mengde? Aner ikke
Antall involverte? Bare meg som har fått det på seg, det er to andre her.
Synlig lekkasje eller gassky? Farge og / eller lukt på lekkasje eller gass? Ikke lukt, ser kun pulver
Vindretning- og styrke på stedet? Er inne
Temperatur på stedet? Er inne
Nedbør? Er inne
Topografiske forhold? Flatt, helling, elveløp etc? Ikke aktuelt
Er det andre personer i området? (utendørs, i bolighus) Ja, vi er 100 ansatte på jobben

Versjon 1.0

Godkjent 25.3.2019

