
KONTROLNÍ LIST VEDOUCÍHO ZDRAVOTNICKÉ SLOŽKY - BÍLÁ VESTA

obleč si bílou vestu a vezmi evidenční list zásahových skupin

najdi velitele zásahu - hasič (VZ HZS)

bezpečnost místa je potvrzena VZ HZS

obhlídka místa zásahu

po triage KZOS - METHANE II

měj přehled - evidenční list zásahových skupin

po odsunu posledního pacienta a domluvě s VZ HZS ukončení zásahu KZOS

zavolej chodících a svěř je laikovi, dej pokyn na jejich vytřídění, pokud není dostupná jiná 
posádka, urč způsob třídění (START, TIK - dle dostupných posádek)

KZOS - METHANE I. 

po příjezdu dalších posádek urči vedoucího třídících skupin, vedoucího skupin PNP (pouze RLP)

dej pokyn na vytvoření shromaždiště raněných a nemocných v spolupráci s VZ HZS

na pokyn VZ HZS se podílej na vytvoření velitelského stanoviště



vyznač situaci na nákresový list

po ukončení triage podej report  - odevzdej evidenční list vytříděných osob vedoucímu 
zdravotnické složky

upozorni posádky, aby odložily výbavu do shromaždiště raněných a nemocných

KONTROLNÍ LIST VEDOUCÍHO TŘÍDÍCÍCH SKUPIN - ŽLUTÁ VESTA

obleč si žlutou vestu, vezmi nákresový list a evidenční list vytříděných osob

způsob třídění je v kompetenci vedoucího zdravotnické složky - poslouchej pokyny

pozor na bezpečnost na místě zásahu

zasahujícím posádkám vytyč prostor a urči postup při třídění



koordinuj s vedoucím skupin odsunu transport pacientů podle priorit

urči velitele jednotlivých sektorů

po retriage umísti postižené podle TIKu do jednotlivých sektorů

urči vedoucího skupin odsunu (v spolupráci s VZS), jakmile je k dispozici dostatek posádek

stále komunikuj s VZS

evidence - evidenční líst ošetřených osob

KONTROLNÍ LIST VEDOUCÍHO SKUPIN PNP - ČERVENÁ VESTA

obleč si červenou vestu a vezmi evidenční list ošetřených osob

po domluvě s vedoucím zdravotnické složky (VZS) vytvoř shromaždiště raněných a nemocných 
(materiální + personální vybavení)

vytvoř jeden vstup do shromaždiště, buď ve vstupu (even. v sektoru červených)

vykonej retriage podle TIKu a nebo urči, kdo ji vykoná



evidence - evidenční list transportovaných osob

transportovaný pacient má TIK, část "Dopravce" ti zůstává

podávej průběžný report vedoucímu zdravotnické složky

KONTROLNÍ LIST VEDOUCÍHO SKUPIN ODSUNU - MODRÁ VESTA

obleč si modrou vestu a vezmi evidenční list transportovaných osob

udržuj stále spojení s KZOS a vedoucím skupin PNP

transport pacientů probíhá podle priorit po domluvě s vedoucím skupin PNP

podle situace a počtu pacientů vyžádej další posádky cestou KZOS
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