UPPDATERAD 100518 Arbetsutgåva

Uppgiftskatalog med mål för Båtenhet, SE
1.6.5 Materielkunskap (i)
-känna till vilken materiel som ingår i enheten, samt var den är placerad.
2.10.1 Fartygsbrand (i)
-känna till aktiva och passiva brandsläckningssystem som kan finnas på ett fartyg
2.10.2 Fartygsbrand (g) Bemanning 1+4
-kunna påbörja släckning från räddningsbåt med hjälp av bärbar motorspruta
-kunna utföra rökdykarinsats på nödställd båt
3.6.2 Vattenlivräddning nivå 1, sjöräddning i statligt vatten (g) Bemanning: 3
-kunna påbörja sjöräddningsinsats inom 2 minuter.
-kunna borda nödställd båt och evakuera personer ombord.
-kunna rädda nödställd ur vattnet.
-kunna samverka med helikopter och andra sjöräddningsenheter.
-kunna avsöka område enligt räddningsledarens direktiv.
-kunna bogsera nödställd båt till hamn.
-kunna utföra brandsläckning med bärbar brandsläckningsmateriel.
-kunna utföra vecko- och månadstillsyn av båten
-inneha erforderlig nautisk kompetens för framförande av båt (kunna ange position i longitud och latitud, kunna
lägga en kurs bäring och riktning, kunna hantera kompassen, kunna använda sig av sjökort samt kunna räkna
-kunna köra båten till en inprogrammerad waypoint i plotter
-kunna ange sin position med hjälp av plotter
-kunna ta ut en kurs mot en angiven position samt beräkna ETA (beräknad framkomsttid)
-känna till de säkerhetsföreskrifter som finns samt att kunna agera därefter.
-kunna simma minst 200 meter varav 50 meter med ryggsim.
-kunna simma minst 200 meter med dräkt, snorkel, fenor och cyklop.
Sjöräddningsinsats enligt avtal med Sjöfartsverket

3.6.3 Vattenlivräddning nivå 2, ytlivräddning med båt (g) Bemanning: 1+3
-kunna påbörja ytlivräddningsinsats i insjö inom 2 minuter efter framkomst med båt.
-kunna påbörja ytlivräddningsinsats inom 30 sekunder efter framkomst med hjälp av frälsarkrans.
-kunna påbörja islivräddning med hjälp av frälsarkrans inom 30 sekunder.
-kunna påbörja islivräddningsinsats med hjälp av båt inom 2 minuter.
-kunna genomföra draggning.
-kunna sjösätta samt veta hur båt och motor fungerar
-kunna hantera den utrustning som finns i och på båten
-kunna bedöma vilken utrustning som krävs för uppdraget
-kunna omhänderta olycksdrabbad på rätt sätt
-känna till de säkerhetsföreskrifter som finns samt att kunna agera därefter.
-kunna simma minst 200 meter varav 50 meter med ryggsim.
-kunna simma minst 200 meter med dräkt, snorkel, fenor och cyklop.
-kunna framföra båten på ett säkert sätt samt veta vilka regler som gäller vid sjöuppdrag
Is och ytlivräddning med hjälp av båt eller livräddningsbräda

