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Ćwiczenia służb ratowniczych na Autostradzie A1.
Dbając o bezpieczeństwo użytkowników AmberOne Autostrady A1 w dniu 3 i 4
października 2013 r. na MOP Kleszczewko zorganizowane zostaną ćwiczenia służb
ratowniczych polegające na symulacji katastrofy drogowej z udziałem ciężkiego
sprzętu.
Z myślą o akcjach ratunkowych Gdańsk Transport Company S.A. podjęła przyjazną i owocną
współpracę ze służbami ratowniczymi wzdłuż całej autostrady i wspólnie stworzyliśmy
ambitny plan ratowniczy, który stał się kodeksem wszystkich działań ratowniczych na
AmberOne Autostradzie A1. Ten bardzo szczegółowy dokument koordynuje działania
wszystkich stron biorących udział w operacji ratunkowej. Pomaga ratować życie, pozwalając
odpowiednim służbom dotrzeć na miejsce wypadku z właściwym sprzętem w czasie, który
ma zasadnicze znaczenie dla osób poszkodowanych w wypadku.
Ponieważ jednak wiedzę utrwala się poprzez ciągłe ćwiczenia, zadecydowano ponowić
szeroko zakrojoną treningową akcję ratowniczą (poprzednie symulacje wypadku miały
miejsce w 2009 roku na MOP Olsze oraz na MOP Drzonowo w kwietniu 2013 r.), tym razem
ćwiczenia odbywać się będą w Miejscu Obsługi Podróżnych Kleszczewko. W symulowany
poważny wypadek drogowy, do którego dojdzie około godziny 22.00 zaangażowane zostaną
lokalne służby ratownicze. Planowane zakończenie ćwiczeń nastąpi około godziny 4.00.
Akcja będzie uważnie monitorowana, a późniejsze spotkania poświęcone omówieniu
wniosków i informacji zwrotnych przyczynią się do udoskonalenia naszego planu i poprawy
działań na miejscu wypadku.
W związku z planowanymi ćwiczeniami służb ratowniczych przewidywane jest wyłączenie z
ruchu odcinków drogi: całości jezdni po stronie prawej km 6+200 do 6+610 oraz całości
jezdni po stronie lewej od km 6+100 do 6+531, wyłączenie funkcjonowania miejsc
parkingowych na MOP Kleszczewko lewym i prawym z zachowaniem przejazdów w obu
kierunkach drogami manewrowymi.
Od dnia otwarcia autostrady doszło na niej do 2.414 zdarzeń drogowych w tym 2.263 kolizje i
151 wypadki, w których śmierć poniosło 9 osób, a 213 zostało rannych.
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Główną przyczyną zdarzeń drogowych była nadmierna prędkość oraz niedostosowanie się
do warunków panujących na drodze.
W ćwiczeniach ratowniczych udział będą brały siły i środki z:
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółkach
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgowie
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rościszewie
Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego z Komendy Powiatowej PSP w Tczewie
Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego z Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku

