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הנחיות כלליות עקב גל ההצתות התוקף אותנו
בימים האחרונים אנו עדים לריבוי של שריפות ברחבי הארץ כאשר חלק מהן נובעות מהצתות מכוונות ,של
חורשות/יערות /מבנים בתוך ישובים או בסמוך אליהם.
תופעה זו אינה חדשה לנו ואנו רואים אותה כל שנה ,בערך בתקופה הזו .השנה תופעה זו התפתחה לממדי
ענק  ,כאשר רק השבוע התרחשו עשרות שריפות חלקן מעשה ידי אדם בכל רחבי הארץ (חיפה .רשל״צ,
טלמון ,ירושלים וכו׳).
חטיבת עציון ערוכה יחד עם כב״א ,משטרה ושאר גורמי ההצלה בתאום מלא ,ומתוגברת ב 6מכליות מים
שיסייעו בכיבוי בעת הצורך.
רכבי החטיבה והחירום השונים צוידו במחבטים וציוד נוסף .כוחות החטיבה מבצעים פטרולים ופעילות הונאה
טקטית בכל אזורי הסיכון .כמו כן החטיבה במעקב אחר תחנות הדלק הפלס׳ בגזרה.
מחלקת הביטחון היישובית יחד עם מחלקת הביטחון של המועצה השלימו הערכות בכל הנוגע והצטיידות
לאירועי שריפות.

אל התושב
יש לציין שאחד מהפרמטרים הכי משמעותיים ביכולת הכוחות לבלום שריפה זה מהירות התגובה מול האש,
על ידי דיווח מהיר ונכון .לכן אנו מבקשים מכולכם לגלות ערנות ודריכות.
היה וראיתם התרחשות חריגה בדגש על אזור הוואדי /יער ,היה וראיתם עשן /אש או הרחתם ריח של עשן
אל תהססו ודווחו המידית למוקד/רבש״ץ.
כמו כן אנא נהגו בזהירות והקפידו על הוראות הבטיחות באש שמצויות באתר האינטרנט של הישוב תחת
לשונית ביטחון-הנחיות לשגרה -כב״א.
בעת זיהוי שריפה בישוב יש לדווח ל.1208
מי שמעוניין להתנדב כצופה אש מוזמן בשמחה דרך הרבש״ץ הנחיות ספציפיות יפורסמו היום במייל היישובי.

בעת האירוע
בעת אירוע -צוות צח״י יפעיל הודעה לכלל התושבים עם פרטי השריפה ומה עושים בנידון.
♦ בשלב זה יש לוודא היכן כל בני הבית.
♦ להקפיד להישאר בזמינות.
♦ לא להגיע לזירת האירוע ע״מ לאפשר לכוחות לבצע את תפקידם.
במקרה של החלטה על פינוי:
♦ צוות צח״י ישלח הודעות.
♦ רכב הביטחון יסתובב ויכרוז על פינויו.
♦ תופעל כריזה.
תושב שמתפנה מבקש:
♦ להודיע על יציאתו לצח״י
♦ לכבות את הגז ואת החשמל.
♦ לסגור חלונות.
♦ לוודא שלא נשאר אף אחד בבית.
♦ להשאיר שלט גדול מודבק על הדלת "כאן גרים  ...יצאנו ל ...הכל תקין"
במקרה של פינוי:
♦ יש להכין מראש שקית עם ציוד חיוני (מסמכים ,ביגוד חם ,ארנקים ,מטענים וחיתולים ,דיסקים קשיחים עם
חומרים מגובים).
♦ אחרי היציאה יש להקפיד להישאר זמין ולהיות בקשר עם צוות צח״י לקבלת הנחיות לחזרה ליישוב.
♦ במקרה של פינוי חלקי תושבי השכונה המפונה יעברו להתארח אצל משפחות מארחות בשכונות אחרות
ביישוב.
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דגשים
♦ יש לקחת בחשבון שבעת האירוע לא יהיה חשמל ביישוב.
♦ כמו כן מירב ההצתות הן בלילה וייתכן שנופתע במהלך השינה ,לכן יש לשמור על זמינות ולהיות מוכנים
לפינוי מהיר.
♦ המועצה והחטיבה יעמידו לרשות הישוב אוטובוסים שיסייעו בפינוי.
♦ לא לשכוח לשחרר את בעלי החיים.
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