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 Zestaw (Pakiety) do dekontaminacji masowej 

 

W skład podstawowego zestawu wchodzi: 

 poncho z kapturem, z tworzywa sztucznego, nieprzemakalne/wodoodporne, ocieplone 

włókniną - 1 szt. 

 slipy bawełniane (majtki) - 1 szt. 

 skarpetki dziane elastyczne w rozmiarze uniwersalnym – 1 para 

 buty z tworzywa sztucznego bez pięty (np sandały plażowe) – 1 para 

 półmaska ochronna na twarz - 1 szt. 

 wilgotny ręcznik z włókniny o powierzchni 0,5 m
2
, - 2 szt 

 wilgotna rękawica higieniczna do przemywania odsłoniętych części ciała, - 4 szt 

 opaski identyfikacyjne oznakowane indywidualnym numerem -  2 szt. 

 worek z tworzywa sztucznego na skażoną odzież i odpady (pojemność minimum 100 

l, zamykany oznakowany indywidualnym numerem identycznym jak opaski -  1 szt. 

 worek z tworzywa sztucznego na przedmioty osobiste (pojemność minimum 20 l, 

zamykany – 1 szt.  oznakowany indywidualnym numerem identycznie jak opaski ) -  1 

szt. 

 rękawiczki jednorazowe nitrylowe - 1 para 

 

 Zestaw do dekontaminacji wstępnej na przyczepce 

 Zestaw składa się:  

 z  namiotów na stelażu pneumatycznym, spinanych w osi wzdłużnej w jeden ciąg 

przeznaczony do wykonywania dekontaminacji lub zabiegów sanitarnych. 

  

 Poszczególne namioty pełnią funkcję: rozbieralni, przedziału dekontaminacji, 

ubieralni. 

 Namiot wykonany jako przedział dekontaminacji powinien być wyposażony  

w instalację do natrysku mikrokropełkowego zamontowaną na sztywnym stelażu. 

Instalacja powinna składać się z głowic natryskowych połączonych wężem 

ciśnieniowym oraz złączki przystosowanej do zasilania z myjki ciśnieniowej lub na 

zasadzie przyłącza Z-25. Rozmieszczenie dysz natryskujących powinno umożliwiać 

dekontaminację poszkodowanych transportowanych na noszach. 

 W przedziale dekontaminacji podłoga namiotu wykonana powinna być w formie 

basenu (zbiornika) ze ścianami z opaski pneumatycznej, przypinanej do podstawy 

namiotu rzepami. Z basenu wyprowadzone są w narożach cztery rękawy odpływowe 
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zakończone złączem Z-52, umożliwiające wypompowanie zebranego w zbiorniku 

medium. W poły namiotu dekontaminacyjnego powinny być wszyte zamki 

błyskawiczne umożliwiające otwarcie ścian, suszenie i przewietrzanie przedziału. 

 Każdy namiot powinien być wyposażony  w parę położonych naprzeciw siebie drzwi 

zamykanych na zamki błyskawiczne o wymiarach 190 cm x 200 cm (szerokość, 

wysokość), otoczonych kołnierzem połączeniowym. 

Dane techniczne: 

1. Wymiary minimalne 

a. Długość - jeden namiot 3m w zestawie 9 m 

b. Szerokość – 5 m 

c. Wysokość – 2,5 m 

2. Ciężar maksymalny  

a. Rozbieralnia wraz z ubieralnią -  140 kg 

b. Namiot dekontaminacyjny – 85 kg 

c. Kompletny zestaw – 225 kg 

3. Maksymalny wymiar spakowanych zestawów w pokrowce 130x50x60 cm 

4. Minimalny wydatek instalacji natryskowej - 10 l środka odkażającego na 

minutę 

5. Zestaw powinien zawierać na wyposażeniu wentylatory do stawiania 

namiotów- 2 szt. 

 

 Kabina do dekontaminacji ratowników  

 Kabina powinna być pneumatyczna 
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 Czas napełniania kabiny (ustawienia) około 30 s 

 Maksymalne wymiary zewnętrzne 300x200x20 cm 

 Maksymalne wymiary wewnętrzne 290x190x30 cm 

 Wysokość całkowita 240 cm 

 Ciśnienie robocze 0,3 bar 

 Ciśnienie kontrolne 0,45 bar 

 Zapotrzebowanie powietrza przy 0,3 bar  - 850 l 

 Pojemność maksymalnie 1100 l 

 Średnie zużycie wody maksymalnie 30 l/min 

 Waga maksymalnie 50 kg 

 Kabina powinna posiadać: 

 Podłogę i zasłonę prysznicową 

 Wymienny wąż prysznicowy 

 Drzwi zasuwane na zamek błyskawiczny 

 Przyłącza w zasłonie do podłączenia zasilania wodą 

 Kalpy wentylacyjne w dachu 

 Zestaw przeznaczony do neutralizacji i usuwania plam wycieków paliwa i 

substancji ropopochodnych 

1. Zabudowa na podwoziu wózka do przewozu bagażu na lotnisku lub podobnego 

(możliwość ciągnięcia wózka przez ciągniki ciągnące wózki bagażowe na lotnisku) . 

2. Zabudowa wykonana z profilów stalowych z możliwością zamontowania 

następującego wyposażenia: 

1. Agregat prądotwórczy przeznaczony jest do zasilania wyposażenia będącego na 

wyposażeniu zestawu oraz oświetlenia i sygnalizacji. 
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2. Myjka wysokociśnieniowa Karcher Typ HD 600 lub podobna służąca do spryskiwania  

i spłukiwania zanieczyszczeń. 

3. Odkurzacz przemysłowy – dopuszczony do pracy w strefie  

ATEX 22. 

4. Zestaw antystatyczny B1 ( akcesoria do odkurzacza). 

5. Skrytka na środki sorpcyjne : 

a. Sorbent uniwersalny , rękaw 0,075x1,2 m 

b. Sorbent uniwersalny , HW mata 0,4x0,5 

c. Damolin – granulat mineralny 

d. Lekki kombinezon ochronny 

e. Gogle ochronne 

f. Rękawice ochronne 

6. Pachołki drogowe do wygradzania miejsca terenu działania. 

7. Zbiornik wody o pojemności 300 l. 

8. Pojemnik na odpady. 

9. Narzędzia do usuwania zanieczyszczeń z podłoża w wykonaniu nieiskrzącym: 

10. latarka EX ATEX bateryjna prosta, 

Zestaw narzędzi nieiskrzących 

a. klucz hakowy 110x75x52 , 

b. szczotka do szorowania o drutach zaokrąglonych , 

c. szufelka , 

d. łopatka z rękojeścią, 

e. wiadro , 

f. szufla . 

11. Lampa sygnalizacyjna. 

12. Lampa halogenowa. 

13. Akumulator + prostownik do ładowania. 

14. Oświetlenie wnętrza przegród wozu. 
 

 

 

 

 


