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Ćwiczenia terenowe w zakresie ratownictwa drogowego i medycznego oraz udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 
ORGANIZATOR 
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Bug” przy udziale Burmistrza Miasta Hrubieszów. 
UCZESTNICY 
W ćwiczeniach wezmą udział jednostki OSP powiatu hrubieszowskiego, które otrzymały sprzęt w ramach 
projektu oraz gościnnie OSP Głusk. 
CEL ĆWICZEŃ 
- prezentacja technicznych i operacyjnych możliwości sprzętu ratownictwa drogowego i medycznego 
pozyskanego przez ochotnicze straże pożarne w ramach projektu pn.„Wzmocnienie potencjału 
ochotniczych straży pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach woj. Lubelskiego i obwodu 
wołyńskiego”
- doskonalenie umiejętności taktycznych w zakresie ratownictwa drogowego i udzielania 
poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej,
- poznanie sposobów i technik oraz procedur zabezpieczenia terenu akcji z wykorzystaniem sprzętu 
będącego w dyspozycji jednostek straży,
- wymiana doświadczeń w zakresie działań związanych z ratownictwem drogowym oraz poznanie 
koniecznych potrzeb szkoleniowych.
MIEJSCE ĆWICZEŃ
Hrubieszów, /Osiedle „Zielone”/ ul. Jodłowa przy boisku osiedlowym. Dojazd – z ul. Grabowieckiej w ul. 
Lipową – po ok 300 m. ul. Jodłowa.
SCENARIUSZ ĆWICZEŃ I ZADANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK
- do godz. 16-tej – przyjazd na miejsce ćwiczeń i rozlokowanie jednostek /OSP Hrubieszów, Straż 
Miejska/
- godz. 16.00 – zbiórka jednostek, powitanie, czas dla organizatora,
- godz. 16.15 – odprawa dowódców jednostek,
- godz. 16.30 -  rozpoczęcie ćwiczeń praktycznych /pozorowany wypadek drogowy z osobami 
poszkodowanymi/
Zadania dla jednostek OSP – 1-szy etap:
Cięcie karoserii pojazdu celem wydobycia i uwolnienia osób poszkodowanych w kolejności:
/OSP Dołhobyczów, OSP Horodło, OSP Głusk/ - sprzęt hydrauliczny „Lucas”
Zadania dla jednostek OSP – 2-gi etap:
Wydobycie osób poszkodowanych i pierwsza pomoc przedmedyczna w kolejności:
/OSP Hrubieszów, OSP Mircze, OSP Uchanie, OSP Czerniczyn/ - sprzęt ratownictwa medycznego 
Zadania dla jednostek OSP – 3-ci etap:
/OSP Werbkowice/- uniesienie pojazdu /przeszkody drogowej/ przy użyciu sprzętu hydraulicznego.
- godz. 17.00 – Pierwsza pomoc przedmedyczna – Ratownik medyczny 
- nagłe zatrzymanie krążenia na skutek urazu – użycie sprzętu AED,
- walka z bólem w urazach bez użycia farmakoterapii,
- tamowanie urazowych krwotoków za pomocą sprzętu jednostek OSP.
- godz. 17.30 - Zbiórka jednostek, podsumowanie i zakończenie ćwiczeń.
- godz. 18.00 - Poczęstunek Strażacką Nadbużańską Grochówką.


