Podrecznik

Oficera Wachtowego

6. Alarmy i role alarmowe
Na statku, w razie potrzeby, oglaszane sa nastepujace alarmy:

.._ .._ ..__
opuszczenia statku
......._
innych zagrozen . . _ . .
.._..

n pozarowy
n
n

.._..

W tym ostatnim przypadku wyróznia sie alarmy “wodny” i “czlowiek za burta”.

6.1. Alarm pozarowy
Czlonek zalogi, który pierwszy zauwazy ogien lub poczuje dym podnosi alarm okrzykiem
“pozar” okreslajac równoczesnie jego miejsce i niezwlocznie przystepuje do gaszenia przy
pomocy najblizej sie znajdujacych srodków przeciwpozarowych ( dlatego niezbednym jest, aby
zaloga szkolna poznala rozmieszczenie sprzetu p.poz ). Zaalarmowany, znajdujacy sie najblizej
miejsca powstania pozaru czlonek zalogi alarmuje glosem pozostalych i zawiadamia oficera
wachtowego, który nadaje sygnal alarmu pozarowego i oglasza alarm przez rozglosnie.
Na sygnal alarmu pozarowego zaloga szkolna opuszcza pomieszczenia zabierajac ze soba, w
miare mozliwosci, pasy ratunkowe i zbiera sie wachtami przy swoich tratwach ratunkowych.
Oficerowie wachtowi sprawdzaja obecnosc w swoich wachtach i melduja kapitanowi. Wachty
(poza nawigacyjna) pozostaja do dyspozycji dowódcy sekcji pozarowej jako grupa robocza.
Na sygnal alarmu przystepuje do dzialania sekcja pozarowa w skladzie:

n dowódca sekcji - starszy oficer lub I oficer jezeli funkcja starszego oficera nie jest
obsadzona,

n pradownik - kucharz,
n ratownik - bosman,
n zaworowy - mechanik,
która zbiera sie przy magazynku sprzetu p.poz. na pokladzie.
W czasie szkolenia i alarmów cwiczebnych wyznacza sie zeglarzy, którzy pomagaja sekcji
pozarowej w rozwinieciu sprzetu. Dla zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego w porcie,
na statku musza stale przebywac dwaj czlonkowie zalogi stalej, w tym mechanik lub
motorzysta, oficer wachtowy i minimum dwóch wachtowych.
6.2. Alarm opuszczenia statku
Alarm opuszczenia statku jest oglaszany na polecenie kapitana przez osobe przez niego
wyznaczona. Natychmiast po ogloszeniu alarmu cala zaloga, mozliwie jak najcieplej ubrana
(bez wzgledu na pore roku, dnia oraz pogode i strefe klimatyczna), w pasach ratunkowych,
zbiera sie przy wyznaczonych tratwach ratunkowych. Wachta nawigacyjna korzysta z pasów
umieszczonych w zejsciówkach. Oficerowie wachtowi sprawdzaja stan wacht i prawidlowosc
zalozenia pasów ratunkowych przez zeglarzy danej wachty. Dowódcy tratew ratunkowych
kieruja przygotowaniem ich do wodowania. Przydzial stanowisk jest nastepujacy:
Kapitan - dowódca tratwy nr 1, kieruje caloscia akcji. Zastepuje go na pokladzie i przy
wodowaniu tratwy I oficer (oficer I wachty), który zabiera dokumenty statku i pirotechniczne
srodki wzywania pomocy.
Starszy oficer lub II oficer (oficer II wachty), jesli nie obsadzono funkcji starszego oficera
dowodzi tratwa nr 2, nadaje sygnaly wzywania pomocy, uruchamia radioplawe.
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Bosman dowodzi tratwa nr 3, w razie potrzeby zastepuje go III oficer.
Mechanik dowodzi tratwa nr 4, w razie potrzeby zastepuje go IV oficer
Motorzysta sprawdza, czy nikt nie zostal pod pokladem - tratwa nr 1
Kucharz - wydaje prowiant - tratwa nr 2
I oficer (oficer I wachty) zabiera dokumenty statku i pirotechniczne srodki wzywania pomocy,
zastepuje kapitana w dowodzeniu tratwa - tratwa nr 1
II oficer (oficer II wachty) uruchamia radioplawe, zastepuje Starszego Oficera - tratwa nr 2
III oficer (oficer III wachty) zabiera radiostacje szalupowa, zastepuje Bosmana -tratwa nr 3
IV oficer ( oficer IV wachty) zastepuje Mechanika - tratwa nr 4
Starsi wacht pobieraja od kucharza prowiant do koców
Wachta I - tratwa nr 1
Wachta II - tratwa nr 2
Wachta III - tratwa nr 3 i 1 (wg indywidualnych przydzialów)
Wachta IV - tratwa nr 4 i 2 (wg indywidualnych przydzialów)
Przy przydzielaniu czlonków zalogi do tratew nalezy wziac pod uwage, ze tratwy nr 1 i 2 sa 20osobowe, a tratwy nr 3 i 4 sa 10-osobowe. Przydzial do tratew nr 1 i 2 otrzymuja tez ewentualni
pasazerowie lub inne osoby znajdujace sie czasowo na statku.
Rozkaz opuszczenia statku moze wydac tylko kapitan sygnalem opuszczenia statku - 15
sekundowy sygnal dzwiekowy na przemian z glosowym rozkazem OPUSZCZAC STATEK.

6.3. Alarm innych zagrozen
Alarm wodny
Po ogloszeniu alarmu grupa robocza zbiera sie przy magazynku awaryjnym. Czlonkowie
zalogi, którzy maja wyznaczone rozkladem alarmowym stanowiska - zajmuja je, a
pozostali zbieraja sie przy swoich tratwach w kamizelkach ratunkowych. Grupe robocza
stanowia:

n starszy oficer lub bosman (jesli nie obsadzono funkcji starszego oficera) dowódca grupy
n bosman
n oficerowie poza oficerem wachtowym
Mechanik i motorzysta zajmuja stanowiska w maszynowni. Wachta nawigacyjna pelni
normalna sluzbe. Wszyscy podejmuja dzialania zgodnie z poleceniami kapitana.
Alarm “czlowiek za burta”
Kazdy, kto zauwazy czlowieka za burta wola donosnie “CZLOWIEK ZA PRAWA/LEWA
BURTA” i wyrzuca najblizsze kolo ratunkowe do wody, a nastepnie obserwuje “czlowieka”
wskazujac na niego reka oraz podajac namiar i odleglosc do czasu, az zostanie z tej
funkcji zwolniony przez starszego wachty nawigacyjnej.
W przypadku poruszania sie statku za pomoca napedu mechanicznego oficer wachtowy
podaje komende do wychylenia steru o 30 0 na burte, z której wypadl czlowiek, zarzadza
wyrzucenie za burte tyczki i kola ratunkowego z plawka swietlno - dymna i ustawia srube
na “stop”, a nastepnie uruchamia na radarze i GPS funkcje MOB i oglasza alarm. Po
ogloszeniu alarmu wyprowadza statek na kurs rózniacy sie o 60 0 od kursu utrzymywanego
przed wypadkiem i po przebyciu tym kursem drogi równej w przyblizeniu promieniowi
cyrkulacji statku daje komende do wychylenia steru o 300 na burte przeciwna, az do
uzyskania kontr-kursu w stosunku do kursu pierwotnego.
W przypadku plywania pod zaglami oficer wachtowy zarzadza wychylenie steru na burte
nawietrzna i utrzymanie go w tym polozeniu do ustawienia statku w dryf, zarzadza
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wyrzucenie tyczki i kola z plawka swietlno - dymna, uruchamia na radarze i GPS funkcje
MOB i oglasza alarm.
Po ogloszeniu alarmu wachty zajmuja stanowiska jak dla alarmu manewrowego i dzialaja
zgodnie z poleceniami. Po przejeciu komendy przez kapitana bosman z motorzysta
przygotowuja do spuszczenia na wode lódz pneumatyczna, na komende spuszczaja ja
przy pomocy wachty i stanowia jej obsade.
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