SEDAŞ’tan başarılı kurtarma ve yangın
eğitimi tatbikatı
Çağrı Merkezi ve SCADA Kumanda Merkezinde, yangın eğitimi tatbikatı sırasında,
çalışanlara en seri şekilde binayı boşaltmalarının önemi, yaralıların kurtarılması, ilk
yardım müdahalesi ile yangın söndürme çalışmasının nasıl yapılacağı uygulamalı
olarak anlatıldı.
SEDAŞ’ın Gebze de Arapçeşme Mahallesindeki binasında, çalışanlara, yangın esnasında doğru hareket
tarzı ve müdahale yöntemlerinin anlatılması hedeflenerek, önce teorik eğitim yapıldı ve Acil Durum Ekipleri
olan Acil Yangın Söndürme, Arama-Kurtarma-Tahliye ve Koruma ekipleri kurulması sağlandı.
Önce Eğitim
Şirket bünyesinde her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı
safhalarında çıkabilecek yangınların, en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can
ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve yangın sırasında
alınacak tedbirler hakkında çalışanlara eğitim verildi.
Tatbikat aslını aratmadı
Olası can kayıpları ve yaralanmaları önlemek amacıyla yerleşkeleri hızlı, güvenli, planlı bir şekilde tahliye
etmenin önemi anlatıldı. Güvenli bir şekilde yangın söndürme eğitim tatbikatı kapsamında hazırlanan eylem
planında, yangının duyurulması için, hizmet binasında siren çalındı. Binayı boşaltan çalışanlar en kısa
sürede belirlenen toplanma alanında bir araya geldiler. Bu sırada tatbikat senaryosu gereği, dumandan
dolayı merdivenlerden inemeyerek, bina içinde mahsur kalan ve yaralanan bir kişinin kurtarılması için
kurtarma ekipleri sedye alarak içeriye girdi ve bina da mahsur kalan kişinin dışarı çıkarılabilmesi için gerekli
acil müdahale yapıldı.
110 nolu hattan itfaiye, 112 nolu hattan acil ilk yardım
Sedyeye alınan çalışan için, 112 nolu hattan acil ilk yardım istendi. Kurtarılan kişiye, uzman sağlık
personeli, çalışanlara eğitim vererek ilk yardım müdahalesinde bulundu. Uzman eğitimciler eşliğinde,
yangın ekiplerine de 110 nolu telefon hattından itfaiyeye haber verilmesinin önemi, yangına güvenli
müdahale ile kısa sürede yangın söndürme yöntemleri, yangın tüplerinin kullanımı, toplanma alanında
uygulamalı olarak gösterildi.
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