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ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO

XI MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY
AIR FAIR 2017

BYDGOSZCZ 26-27.05.2017r .

1. ORGANIZACJA WYSTAWY.
Organizatorem XI Międzynarodowej Wystawy „AIR FAIR 2017”
są Wojskowe Zakłady Lotnicze nr. 2 S.A. w Bydgoszczy
ul. Szubińska 107. W dniach 26-27 maja 2017 r. na wydzielonym terenie
zakładu
uczestnicy
zaprezentują
swoje
oferty
związane
z lotnictwem, wystawiać będą eksponaty lotnicze, prezentowane będą
samoloty wojskowe i cywilne.
Prezes Zarządu powołał Komitet Organizacyjny Wystawy, który
sprawuje nadzór i koordynuje wszystkie prace związane z prawidłową
organizacją wystawy, ze współudziałem służb mających wpływ
na bezpieczeństwo i odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe.
Pierwszy dzień wystawy, tj. 26.05.2017 r. jest zamknięty dla osób
z zewnątrz - uczestniczyć będą wystawcy oraz zaproszeni goście.
Drugi dzień wystawy, tj. 27.05.2017 r. jest dniem otwartym
dla zwiedzających w godzinach od 10:00 do 16:00.

2. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE WYSTAWY.
Teren wystawy – charakterystyka pożarowa.
Teren wystawy zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym obejmuje
wyznaczony teren zakładu i hangary nr 2 , nr 3 i nr 4.
Stoiska wystawiennicze to ok. 80 boksów wystawienniczych, które zostaną
zlokalizowane w hangarze nr 2, hangarze nr 3 oraz hali wystawowej Polska
Grupa Zbrojeniowa w hangarze nr 4 przy zapewnieniu bezpieczeństwa
pożarowego i ewakuacji.

Hangar nr 2 - to budynek
jednokondygnacyjny
wykonany
z elementów niepalnych, zaliczanych do klasy odporności ogniowej D.
Budynek niski posiada trzy wyjścia ewakuacyjne, wyposażony jest
w instalację odgromową typu niskiego , instalację sygnalizacji pożaru,
główny wyłącznik prądu. Sieć hydrantową
wewnętrzną
stanowią
3 hydranty zlokalizowane
w hangarze. Powierzchnia
hangarowa
to około 1665 metrów kwadratowych chroniona przez instalację
sygnalizacji pożaru.

Hangar nr 3- to budynek dwukondygnacyjny wykonany z elementów
niepalnych, zaliczanych do klasy odporności ogniowej D. Budynek niski
posiada trzy wyjścia ewakuacyjne, wyposażony jest instalację odgromową
typu niskiego, instalację sygnalizacji pożaru.
Sieć hydrantową wewnętrzną stanowią trzy hydranty zlokalizowane
w hangarze. Powierzchnia hangarowa to około 1500 metrów kwadratowych
chroniona przez instalację sygnalizacji pożaru.
Hangar nr 4 - to budynek jednokondygnacyjny wykonany z elementów
niepalnych, zaliczany do klasy ognioodporności ogniowej C.
Budynek niski posiada dwa wyjścia ewakuacyjne, wyposażony jest
w instalację odgromową typu niskiego, instalację sygnalizacji pożaru.
Sieć hydrantową stanowią 3 hydranty wewnętrzne.
W części hangarowej na powierzchni hali ok. 600 metrów kwadratowych
będzie prezentowała swoją ekspozycję, prowadziła spotkania oraz
rozmowy biznesowo-handlowe Polska Grupa Zbrojeniowa.
Obiekty ze stoiskami wystawienniczymi będą odpowiednio oznakowane:
sprzęt gaśniczy, drogi ewakuacyjne i plan ewakuacji.
Zorganizowane będą parkingi, biuro wystawy, punkt rejestracyjny,
stoiska
samolotów,
odrębne
będą
wydzielone
płaszczyzny
dla samolotów wojskowych, punkt medyczny, punkt
tankowania
samolotów i uruchamiania silników, stanowiska handlowe, płaszczyzna dla
samolotów Gości.
Teren wystawy będzie oddzielony oraz zabezpieczony od pozostałej
części zakładu. W całej wyznaczonej strefie będzie obowiązywać zakaz
palenia tytoniu, informować o tym będą dodatkowe znaki zakazujące
palenia. Wyznaczone będą miejsca gdzie zakaz ten nie będzie
obowiązywał, tj. palarnie.
Teren wystawowy, gdzie będą eksponowane samoloty i eksponaty
statyczne zostanie
wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy,
tj. gaśnice proszkowe i śniegowe oraz wyznaczone będą drogi pożarowe i
ciągi komunikacyjne.

3. SIŁY I ŚRODKI ZABEZPIECZENIA WYSTAWY.
W dniu 27.05.2017r. w godz. 10:00-16:00 Komenda Miejska PSP
Bydgoszcz zaprezentuje samochód i sprzęt pożarniczy oraz Port Lotniczy
Bydgoszcz wyeksponuje lotniskowy samochód pożarniczy.
Samochody pożarnicze wraz z obsadą będą stanowiły zabezpieczenie
operacyjne obiektów i terenu wystawy na wypadek ewentualnych działań
ratowniczo-gaśniczych.
Teren wystawowy zostanie zabezpieczony w odpowiedni dodatkowy
podręczny sprzęt gaśniczy. Jednym z zadań dla służb porządkowych
i zabezpieczających wystawę będzie patrolowanie terenu wystawy
w zakresie przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa
pożarowego i przestrzegania zakazu palenia.

4. ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI – ALARMOWANIE.
Samochody pożarnicze uczestniczące w zabezpieczeniu wystawy
wyposażone są w radiotelefony przewoźne współpracujące w sieci
radiowej. Zapewnione jest współdziałanie między sobą i innymi służbami
poprzez wspólny kanał roboczy.
Działający w zakładzie system telefonii komórkowej zapewnia możliwość
kontaktu z każdą funkcyjną osobą biorącą udział w wystawie.
W hangarze nr 3 będzie działała służba informacyjna, tj. biuro wystawy,
którego zadaniem będzie m.in. powiadamianie osób o ewentualnej sytuacji
zagrożenia i konieczności kontaktu ze wskazaną osobą funkcyjną.
Powiadamianie - alarmowanie jednostek bojowych straży pożarnej według
ustalonych w zakładzie procedur.
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