אימו ,מיגו וערנות – "משולש" המונע אסו!
מירב בר יעקב ,ס .אג תביעות רכב ורכוש

לפני חודשי אחדי ,בתארי  ,12.1.2015נכנס סג מנהל הביטחו של בית החולי לחדרו בשעה  8:30והדליק את
המזג כהרגלו מידי יו.
בשעה  9:37נשמע קול פיצו& עז ומערכת גילוי העש בחדרו של סג הקב"ט החלה לפעול כאשר במקביל החלו לפעול
מתזי המי )ספרינקלרי( .
מזכירת המחלקה נכנסת למוקד בית החולי הצמוד לחדר מנהל הביטחו ומדווחת על האירוע.
מאותו רגע מופעל נוהל חירו.
דקות לאחר מכ מגיע צוות החירו של בית החולי ,צוות המורכב מאנשי מקצוע בתחומי :הנדסה ,חשמל
ובטחו ,המאומ למצבי אילו ובוח את השטח בצורה מהירה.
נמצא שדלת האש סגורה בדיוק כפי שצריכה להיות על מנת למנוע התפשטות העש והאש פנימה .
התוצאה הינה שהעש הסמי נכלא בחדר ,א נדרשת ביצוע פעולה מקדימה במטרה לשחררו.
סגני מנהל הביטחו של בית החולי יריב ב*דוד ביחד ע אלו גלבוע פרצו בבעיטות את מחיצת הגבס לכיוו
המרפסת.
דר החור שנוצר בקיר ,מתחיל העש להשתחרר ובעזרת מכשיר "דוח +עש" מסתיי תהלי שחרור העש.
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במקביל לפעילות זו החל צוות החירו לפנות את האנשי מסביבת האירוע וחשמלאי צוות החירו מבצע ניתוק
מידי של האזור ממערכת החשמל של בית החולי.
כבאיות של שרותי כבאות והצלה מגיעות למקו  22דקות לאחר תחילת האירוע ומשלי את מלאכת ההשתלטות
על האש.
בשעה  10:30מסתיי האירוע ואומדנו הכספי המשוער עומד על כ

.!100,000

החדר הניזוק שוכ בקומה הראשונה מבי שבע הקומות של המבנה ובאותה קומה של חדרי הניתוח אשר לא נפגעו
כלל .רוב הנזק שנגר הינו מפיח וממי הכיבוי!
הערכתנו היא כי אלמלא אמצעי ההתרעה והתערבות המקצועית של צוות החירו ,גובה הנזק היה מגיע למיליוני
שקלי.
לסיכו "משולש הזהב" לבטיחות וניהול סיכוני אש ביחידה:
 .1התקנת מיגו מסוג "גילוי וכיבוי אש"
 .2הקפדה על כללי בטיחות
 .3שגרת אימו של צוותי חירו
זו הפע השנייה שבי"ח רמב" מפגי הצלחה מרשימה במניעת התפשטות שריפה בזכות הקיו של "משולש
הזהב".
לא מיותר לציי כי חלק מציוד החירו כמו חליפות הנשימה של הצוות הפור& וכ המכשיר לדחיפת עש כמו
מערכות הכיבוי של הקומה נרכשו ע"י בית החולי בשיתו +ע ענבל ובהשתתפות כספית שלה.

אנו מזמיני אתכ להיעזר בזכאותכ לתקציבי בטיחות שנתיי וכ בניהול וביצוע פרויקטי של מיגו
באמצעות מאגר הספקי הייעודי שלנו בתחומי מערכות גילוי וכיבוי אש והגנה פסיבית מפני אש )דלתות וחלונות
אש ואיטומי מעברי(.
לסיו ,מגיעה מילה חמה לצוות ביה"ח על התגובה המהירה והתושייה בטיפול באירוע.
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