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Vejledning i dekontaminering af CBRNEekspertberedskaber 1. udgave 2011
HAZMAT-teams
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Dekontaminering af CBRNE-ekpertberedskaber
Generelt:
For at lette arbejdsgangene i forbindelse med assistance til indsættelse af CBRNEberedskaberne, er dekontamineringsprocedurerne, som udgangspunkt ens for alle CBRNEekspertberedskaberne. Dog forstået sådan, at der vil forekomme enkelte afvigelser
afhængig af indsatstyper, dekontamineringsmåde og beskyttelsesniveau.
De ekspertberedskaber der er truffet aftale om at dekontaminere, er: CBB’s biologiske
prøvetagningshold, Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste samt Beredskabsstyrelsens
HAZMAT-hold.
I forhold til dekontaminering af andre indsatskomponenter, feks. Lokalt brandvæsen, som
typisk bliver dekontamineret af niveau 1 beredskabet, vil denne vejledning ikke være
dækkende, men kan dog ligeledes virke som inspiration til at gennemføre sådanne
dekontamineringer.
Opsætning af dekontamineringspunkt planlægges, udført af 2HL og 10 MG. Betjening af
dekontamineringspunktet vil være en holdleder og 2 hjælpere, der forestår henholdsvis
ledelsen, men som også forestår selve dekontaminringsproceduren inden for fareområdet.
Beskyttelsesniveauet for holdlederen og hjælperne vil som udgangspunkt altid være type
3 beskyttelsedragt med filtermaske evt. med motorenhed for at lette
indåndingsbelastningen. Beskyttelsesniveauet er som udgangspunkt ikke gastæt, men idet
faren for sekundær kontaminering er begrænset, skønnes det tilstrækkeligt. Der kan være
tilfælde, hvor der efter samråd med det enkelte ekspertberedskab eller dettes bagland,
kan beordres et andet beskyttelsesniveau. Opgavefordelingen for hjælperne vil være:
 En hjælper vil være behjælpelig med påføring af dekontamineringsmiddel,
 En vil være behjælpelig ved afklædning
 Holdlederen vil være behjælpelig i forbindelse med beslutninger om
dekontamineringens virkningsgrad og evt. foretage indledende og endelig
kontrolsporing.
Efterfølgende,
beskrives
procedurerne
kronologisk,
fra
alarmering
af
dekontamineringsassistance til ekspertberedskabet er dekontamineret, afklædt og kan
forsætte deres videre indsats uden for fareområdet, samt sammenpakningsprocedurer for
dekontamineringspunktet.
Som udgangspunkt, vil der som dekontamineringsmiddel fremover blive anvendt BX24.
Dog vil det stadig være det enkelte ekspertberedskab, som på baggrund af indsatstype,
endeligt beslutter om andet dekontamineringsmiddel skal bringes i anvendelse.
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Alarmering:
Ved aktivering af det biologiske beredskab ved Center for Biologisk Beredskab (CBB)
etableres et Koordinationscenter på Statens Serum Institut. Alarmering af
dekontamineringskapacitet fra beredskabscentrene sker fra dette center.
Aktivering af EOD-holdet, vil typisk ske via politiet, som ligeledes på forespørgsel fra EOD
vil rekvirerer dekontaminering.
Aktivering af HAZMAT vil typisk blive foretaget gennem Kemisk Beredskab, hvorefter
dekontamineringskapaciteter efterfølgende vil blive rekvireret af enten Kemi eller HAZMATholdet selv.
Der oplyses altid kontaktpunkt (KPKT) og kørevej i overensstemmelse med det allerede af
politiet fastlagte, samt telefonnummer til rekvirentens leder på stedet, samt ved biologiske
hændelser, nummeret til Koordinationscentret ved CBB
Udrykningens sammensætning:
Udrykningen sammensættes således:
 2 vagthavender, 10 værnepligtige
 Basisbil / Automobilsprøjte
 CBRN-bil


Evt dekontamineringspåhængsvogn

 Personelrensecontainer med påhængsvogn for materielrenseplads
 Lysaggregat (enten i forbindelse med Basisbil /ASP eller separat)
 I vinterhalvåret suppleres med varmeforsyning til personelrensecontainerens fortelt hvis
muligt.
Fremkørsel:
Under fremkørslen søges oplysninger ved CBBs Koordinationscentret ved B-operationer,
ved andet en B-operationer, søges oplysninger ved henholdsvis politiet og de øvrige
ekspertberedskaber, for eventuelle ændringer i KPKT og kørevej. Der søges oplysninger
om vind og vejrforhold for ankomst med vinden i ryggen og endelig søges der oplysninger
om status for ekspertberedskabernes ankomst til skadestedet/gerningsstedet.

Ankomst til skadestedet/gerningsstedet:
Ved ankomst søges kontakt med indsatslederen for redningsberedskabet (ISL/RBR), og for
politiet (ISL/PO) eller kommandostadet (KST), samt leder for det aktuelle
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ekspertberedskab, med hensyn til lokal vindretning til brug for placering af
dekontamineringspunktet.
Der skal iagttages en sikkerhedsafstand på minimum 50 - 200 meter, afhængig af
indsatstypen. (Biologisk altid 200 meter).
Opstilling af dekontamineringspunktet:
Dekontamineringspunktet opstilles jf. skitse over dekontamineringspunkt for
ekspertberedskaber, og efter aftale med den aktuelle holdleder for ekspertberedskabet.
Containeren opstilles med forteltet modsat vindretningen og der tages højde for
terrænhældningen således, at faldet er væk fra personelrensecontaineren så vidt det er
muligt.
Personelrensecontaineren skal opstilles først, således at forteltet kan benyttes til
omklædning. Efter endt omklædning flytter dekontamineringspersonellet tøj og udstyr
m.v. fra forteltet til ”fyrrummet” på containeren.
Når dekontamineringspunktet er oprettet kan det betjenes af to vagthavender og 5 VPL.
Indsats af Ekspertberedskaber:
Indsættelsen af ekspertberedskaber i fareområdet koordineres mellem ISL/PO og
HL/ekspertberedskaber. Hvis ISL/RBR eller dennes stedfortræder på dette tidspunkt er til
stede på skade-/gerningsstedet, inddrages denne i koordineringen.
Før ekspertberedskabet kan bevæge sig ind i fareområdet, skal dekontamineringspunktet
være fuldt oprettet og bemandet. Dette for at holdet kan dekontamineres, hvis det bliver
nødvendigt at trække holdet ud, før indsatsen er endeligt afsluttet.
Bemanding af dekontamineringspunkt:
Punktet bemandes med en holdleder og 2 værnepligtige.
2 VPL holdes i reserve i kemikalieindsatsdragt og fuld åndedrætsbeskyttelse, som
sikkerhedshold, hvis der sker uheld i fareområdet, som fordre assistance før udtrækning af
ekspertberedskabet er muligt. Kemikalieindsatsdragten kan evt. hænge på hofterne og
maskerne skal være indenfor rækkevidde.
Gennemførelse af dekontamineringen:
Efterfølgende vil dekontamineringsprocedurerne blive beskrevet i kronologisk orden, med
vedlagte billedserie. Det er vigtigt at holde sig for øje at der som udgangspunkt er
ensrettet færdsel i dekontamineringspunktet, for at undgå krydskontaminering.
Materiel til oprettelse af dekontaminering,
dekontamineringstrailer og CBRN-bil.

fremgår

af
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Tilbagekomst fra område med direkte kontakt/Hot spots

Hold med udstyr der ikke skal igennem dekontamineringspunktet


Lægger ikke dekontaminerbart materiale fra sig på udlagt dug



Evt. aftagning af trykluftsdel ved TTA af Avon-typen, lægges ligeledes
på udlagt dug.

Medtager prøver til laboratoriet og evt. kamera og lægger dem
dekontamineringskar i ca. 20 min. afhængig af ekspertberedskabets anvisning.
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Går op i karet til støvle-rens og foretager støvle-rens

Foretager hånd-rens i forhøjet håndrensekar
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Medtager prøver og kamera fra forhøjet prøverensekar

Forsætter ind til grovrens i brusetelt
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Forsætter over i dekontamineringskar

Foretage indledende kontrolsporing ved koblingsadskillelse til trykluft og
forskruning til filter/ turboslange.


Hvis koncentrationer er for høje, bæres trykluftsdelen hele vejen
gennem
dekontamineringspunkt,
og
aftages
efter
endelig
kontrolsporing.
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Evt aftager TTA trykluftsdel ved apparat af Interspiro typen. Påsæt filtrator
i forskruning til lavtryksdel. Efter filtermontering, luk for trykdelen,
afmonter trykdel og monter prop på højtryksslange der sidder tilbage på
spiromasken.

Påmonter enkelt filter direkte på maske
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Dekontaminer apparat og læg det i container

Dekontamineringshjælper foretager dekon med sprøjte og evt. børste.
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Husker at komme ind i alle folder

Træk ærmer ind mod kroppen

Træk ærmer væk fra kroppen
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Træk bukseben op mod kroppen og væk fra kroppen

Lad dekontamineringsvæske virke i indvirkningstid (typisk 20 min)
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Forsæt til afskylningstelt med prøver og kamera

Efter afskylning foretages kontrolsporing, ved C- og R-hændelser, for at
afgøre om dekontamineringen har været tilfredsstillende. Kontrolsporing
foretages evt. nede i plastpose.
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Der foretages endelig kontrolsporing med det instrument, som
ekspertberedskabet har besluttet. Sporingen foretages på dragtens udsatte
steder, hænder og føder, samt filtre på åndedrætsbeskyttelse og sidst på
prøverne. Giver bare en af ovenstående udslag, startes forfra.


Når der ikke er udslag ved kontrolsporing, skiftes til sidste felt på
dugen, husk evt. prøver og kamera.

Aftagning af dragt, få vedkommende til at kigge op således at lynlås bliver
synlig og overlæg kan åbnes
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Fjern overlæg på dragten og lyn op.

Løft dragt op i forhold til hoved og skuldre for at lette aftagningen.
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Tag dragten af fra skuldre og ned, således at hjælper kun berører
yderside.

Få personen til at folde arme over bryst, således at han ikke berører dragt.
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Træk dragt helt ned over støvler og diriger ham hen til kant af dugen.

Hold på hans støvle og dragt og bed ham om at tage et skridt ud af
støvlen og ud fra dugen, hold evt. støvlehæl i jorden.
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Gentag procedurer med sidste fod.

Evt. bag hans dragt, eller læg den direkte i containeren.
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Bed ham om at løsne masken i bunden, og tag en dyb indånding før han
hjælpes masken af.

Maske lægges i container, husk prøver og
ekspertberedskabet er klar til videre ekspedition.

kamera,

hvorefter

.
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Pakning af dekontamineringspunkt:
1. Materiel og udstyr ( telte, bord, stol, kar og diverse mat.) fra dekontamineringspunktet
overrisles med dekontamineringsvæske.. Materiellet lægges derefter i plastcontainerne.
2. Plastdugen overrisles med dekontamineringsopløsning på oversiden, begyndende fra
felt 3 mod felt 1. Den foldes derefter fra felt 3 mod felt 1. Efter foldning overrisles den
side der nu vender opad. Således fortsættes til dugen er helt sammenfoldet og kan
lægges i plastcontaineren.
3. Betjeningspersonellet
Indvirkningstid som
affaldsbeholderenen.

dekontaminerer derefter sig selv og rygsprøjterne.
i øvrigt befalet. Rygsprøjterne lægges derefter i

4. En hjælper påtager rene handsker og hjælper betjeningspersonellet med aftagning af
dragter og masker.
5. Betjeningspersonellets dekontaminerede dragter, handsker og masker lægges i klare
plastposer, som forsegles, hvis der ikke er plads i containerene.
6. Handsker fra pkt. 4 lægges i en affaldspose. Posen betragtes som almindeligt affald.
7. Affaldsbeholderne aflåses derefter, således at ingen uvedkommende uforvarende kan
komme til udstyret. Nøglerne opbevares af vagthavende.
8. Hvis affaldsbeholderne indeholder biologisk materiale, markeres den med et skilt
”KARANTÆNE” med underteksten ”Dekontamineret materiel brugt ved indsats, den
_____, VH_______” og efterlades efter aftale med Politiet på stedet, hvor de henstår
isoleret indtil evt. prøvesvar foreligger. Kan dette ikke lade sig gøre medtages
containerne efter aftale med det aktuelle ekspertberedskab til BRC.
Personelrensecontaineren kan altid umiddelbart anvendes igen.
Efterbehandling af materiellet:
Materiellet (dog ikke personelrensecontaineren) skal henstå indtil prøvesvarene foreligger.
Hvis prøverne er negative, kan materiellet bruges igen. Der tages stilling til bortskaffelse
af materiellet, for det tilfælde at prøverne er positive.
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Improviseret rensepunkt:
Såfremt det ikke er muligt at få dekontamineringshjælp fra et niveau 3 beredskab,
eksempelvis ved flere samtidige indsatser – og der stadig er behov for rensning, kan
nedenstående skitse for improviseret rensepunkt anvendes. Det improviserede rensepunkt
kan op- og nedskaleres med evt. støtte fra niveau 1 eller 2 beredskabet

Nødfaldsprocedurer:
Hvis der sker uheld i fareområdet, må sikkerhedsholdet umiddelbart sendes til
undsætning. . Det må i den aktuelle situation overvejes om der er behov for en midlertidig
livreddende førstehjælp før transport ud af området. Afhængig af afstanden kan der være
behov for anvendelse af båre, evt. på hjul (kan lånes i en Ambulance), eller ved større
afstande en ATV. Sikkerhedsholdets opgave er at bringe de tilskadekomne til kanten af
dekontamineringspunktet, hvorefter vagthavende er ansvarlig for det videre forløb.

Dekontaminering af CBRNE-ekspertberederne

22

1. udgave februar 2011

1. Ikke kompromitteret beskyttelse:
Som udgangspunkt anvendes dekontamineringspunktets sædvanlige opbygning, dog med
støtte fra øvrige holdmedlemmer og sikkerhedsholdet. Hvis det er muligt, gennemføres
procedurer i flet 1 til 3 med fuld beskyttelse af åndedrættet, og endelig afklædning og
fjernelse af åndedrætsbeskyttelsen foretages i personelrensecontainerens fortelt. Herefter
følges sædvanlige procedurer for personrensning.
2. Kompromitteret beskyttelse:
Ved anbrud af den personlige beskyttelse, håndteres personen som øvrige kontaminerede
tilskadekomne, dog således at yderbeklædning fjernes i felt 3 inden personen
viderebringes til forteltet. Vær opmærksom på at dekontamineringsopløsninger ikke bør
anvendes direkte på hud eller beklædning der overfører opløsningen til hud. Ligeledes skal
der tages hensyn til indånding af dampe fra dekontamineringsopløsning ved aftaget
åndedrætsbeskyttelse.
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