COORDINACIÓN INICIAL

PLANIFICACIÓN DA NOSA INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN

Coordinación con:

Valoración de:

Vítimas (falecidos/as, feridos/as, ilesos/as) e familiares:







Xefe/a de Garda do GIPCE.
Xefe/a do operativo (se o hai) ou con outros
profesionais que interveñen.
Relevos GIPCE.







A situación.

Puntos de atención psicolóxica específica.
Espazos de coordinación e traballo de
profesionais.
 Áreas de descanso dos/as intervenientes.
Zonas diferenciadas para familiares,
afectados/as, en estado de shock, ilesos/as.


Aspectos que hai que ter en conta:
nenos/as, embarazadas, persoas
maiores ou discapacitados/as,
estranxeiros/as.

Espazos (da súa distribución):
De información.
Para profesionais:


O(s) noso(s) obxectivo(s).

a. A poboación especialmente sensible:

Recursos materiais e humanos.

Análises de:

Información sobre:


Necesidades.



Tempos:



Periodicidade das reunións de coordinación.
Descansos, quendas de traballo, rotación
de tarefas.

b. Preservación da intimidade.
c. A nosa propia saúde: física e mental.

Establecemento de OBXECTIVOS
Asignación de tarefas e/ou incorporación
a grupos de traballo







Triaxe.
Apoio psicolóxico.
Información sobre: a situación / proceso de
identificación e trámites / reaccións e síntomas.
Atención á cobertura de: necesidades primarias
vías de comunicación (telefónica…).
Derivación.

Voluntarios/as1 e intervenientes:




Detección de necesidades.
Apoio psicolóxico e valoración de defusing e debriefing.
Atención aos horarios de traballo e descansos.

Medios de comunicación:



Asesoramento no establecemento de pautas de
comunicación: quen o fará, periodicidade, tipo
de información...
Favorecemento da intimidade de vítimas e familiares.

Autoridades:


1

Asesoramento sobre xestión de: necesidades
e recursos / Da información.
Asesoramento na comunicación cos medios.

Ter en conta a importancia de: que teñan un referente / Dotalos
de competencias e darlles pautas de actuación / Asignarlles tarefas
concretas / Informar sobre reaccións e síntomas.

no escenario

PECHE
INFORME

Envío do
da
intervención nos seguintes 7 días ao/á
Xefe/a de Garda.
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