Witam Panie Grzegorzu,
w związku z bieżącą sytuacją przesyłam informację na temat obecnego stanu, zaawansowania
prac oraz dalszego planu działań związanych z otrzymaniem pozytywnej opinii KM PSP na
organizację imprez masowych w Hali Arena.
Powołany zespół rzeczoznawców ds p. poż. opracowuje obecnie Instrukcję bezpieczeństwa
pożarowego, obejmującą sposoby postępowania na wypadek pożaru, scenariusze pożarowe
oraz scenariusze ewakuacjiw wariantach do 500 osób, od 500 do 2000 osób, od 2000 do 4000
osób i powyżej. Dopracowywane są wyniki próby dymowej i komputerowej symulacji
ewakuacji, które odbyły się w ubiegłym tygodniu pod nadzorem członków zespołu i
strażaków. Zespół ma również za zadanie wyznaczyć sektory na widowni w taki sposób, aby
zgodnie z przepisami można było ewakuować wymaganą liczbę osób z każdego z nich.
Te działania dadzą informację, do ilu osób należy ograniczyć widownię, aby obiekt w opinii
Straży nie zagrażał zdrowiu i życiu osób przebywających w Arenie podczas imprez
masowych.
W dniu jutrzejszym o godzinie na terenie hali odbędzie się spotkanie robocze zespołu w celu
realizacji powyższych zadań.
Następnie po ich wykonaniu, w piątek lub poniedziałek opracowane dokumenty i zalecenia
zostaną przedstawione Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
w celu uzyskania pozytywnej opinii na organizowanie imprez masowych.
Tak przedstawia się plan działań na najbliższe dni. Na pytanie czy i jaką opinię wyda Straż na
podstawie przedstawionych dokumentów i proponowanych rozwiązań nie jestem w tej chwili
w stanie odpowiedzieć. Temat jest na tyle złożony i dotyczy tak specjalistycznych zagadnień,
że jesteśmy całkowicie zdani na opinię i wiedzę ekspertów w tej dziedzinie i musimy zaufać
ich osądowi oraz wybranym rozwiązaniom.
Cała nasza energia skupia się w takiej sytuacji na narzuceniu jak najszybszego tempa prac
wspomnianego zespołu, mając na uwadze kurczący się zapas czasu jaki pozostał do imprezy.
Po jutrzejszych spotkaniach prześlę informację, co udało się ustalić, przygotować i jak
wygląda dalszy, planowany harmonogram spotkań ze Strażą.
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