Ochrona osobista

Glosariusz terminów
Ochrona osobista – procedury i standardy (9)
W dwóch kolejnych odcinkach „Procedur i stan dardów” przedstawimy kanon słownictwa używa nego w ochronie osobistej na całym świecie. Bar dzo często bowiem, zwłaszcza podczas ochrony
celebrytów, dochodzi do współpracy pomiędzy
agentem, który jest bezpośrednio związany sta łym kontraktem z VIP -em oraz grupy agentów
wsparcia (zwykle miejscowych), wynajmowanych
do zrealizowania konkretnego detalu. Ważne jest
wtedy, aby komunikacja (zwłaszcza w zakresie
łączności radiowej) pomiędzy wszystkimi komponentami ochrony przebiegała bez zakłóceń. Oto
glosariusz słownictwa, które każdy agent ochro ny osobistej powinien znać.

72

PRZEGLĄD ROZPOZNANIA – inspekcja
każdego zakresu odpowiedzialności oraz uzyskane w jej rezultacie plany zabezpieczenia każdego
z nich. Przegląd jest kończony w formie raportu
dla Agenta Dowodzącego (Team Leader) obstawy ochronnej oraz trafia do akt.
AGENT ROZPOZNANIA (ADVANCE AGENT)
– osoba, której obowiązkiem jest koordynacja
i przeprowadzenie wszystkich ustaleń zabezpieczenia dla konkretnego miejsca, kawalkady lub
miasta. Informuje on (ona) Agenta Dowodzącego
(Team Leadera) lub Dowódcę Zmiany na miejscu
i melduje Agentowi Prowadzącemu rozpoznanie.
ZESPÓŁ ROZPOZNANIA (ADVANCE TEAM)
– jeden lub więcej agentów rozpoznania, którym
przewodzi agent prowadzący rozpoznanie.
Na ogół składa się z agentów rozpoznania obszaru przejścia, funkcjonariuszy łączności, oraz zespołu rozpoznania pirotechnicznego.
POSTERUNEK DOWODZENIA (COMMAND
POST) – scentralizowany obszar, który otrzymuje
wszystkie informacje o realizacji detalu ochronnego. Zawiera wszelkie wyposażenie w zakresie
łączności, włączając telefony i radia. Jest również wyposażony w system ochrony przed intruzami oraz monitory zamkniętej sieci telewizyjnej.
Punkt dowodzenia zawiera rezerwowy specjalny
sprzęt ochronny, jak też zapasowe klucze, opisy
przeglądu miejsc, informacje wywiadowcze oraz
sprzęt medyczny.
Posterunek dowodzenia kontroluje obstawę
podczas wszystkich przemieszczeń kawalkady
i rejestruje wszystkich odwiedzających rezydencję osoby ochranianej. Punkt dowodzenia może
być stały lub czasowy i może być również pomieszczeniem socjalnym, miejscem odpoczynku
dla agentów. Punkt dowodzenia jest działającym
biurem.
OSOBA OCHRANIANA (PROTECTEE)
– osobnik, który jest ochraniany. Znany również
jako, VIP, zleceniodawca,
OBSZAR BEZPIECZNY (SAFE HEAVEN)
– każde miejsce, z którego usunięto nieupoważnione osoby, które zostało przeszukane pod kątem obecności materiałów wybuchowych i które
zostało zabezpieczone w sposób ciągły poprzez
ustawnie personelu zabezpieczającego przed jego użyciem.
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ROZPOZNANIE WYWIADOWCZE (SURVEILANCE) – członek zespołu rozpoznania obszaru
przejścia (zazwyczaj agent prowadzący rozpoznanie), który ustanawia kontakty z miejscowym
wywiadem policji. Może mieć za zadanie przeprowadzenie dochodzenia w sprawie groźby
podczas przejścia do obszaru. Zapewnia, że
wszystkie informacje wywiadowcze są koordynowane i przekazane obstawie ochronnej. Szpica
wywiadowcza jest funkcją operacyjną.
PIERŚCIEŃ BEZPIECZEŃSTWA (SECURITY
CIRCLES) – linie wyznaczające obszary bezpieczeństwa (zabezpieczenia fizyczne – mury, płoty
jak również zabezpieczenia techniczne – alarmy
oraz zabezpieczenie najbliższe wobec osoby
ochranianej, czyli personel ochrony) utrudniające
dostęp do osoby ochranianej oraz dokonywanie
czynności sprawdzających i eliminujących ewentualne zagrożenie ze strony osób z najbliższego
otoczenia (np. sekretarka, pomoc domowa etc.)
POSTERUNEK ZABEZPIECZENIA – część
siatki zabezpieczenia obstawy ochronnej. Posterunek może być stały lub ruchomy i na ogół składa się z trzech elementów: punktów kontroli, inwigilacji, punktów specjalnych.
POKÓJ ZABEZPIECZENIA – ODPOCZYNKU – pokój przyległy najczęściej do posterunku
dowodzenia, który służy jako miejsce odpoczynku dla agentów, którzy nie obstawiają posterunku. Agenci używający pokoju zabezpieczenia nie są jednak „po służbie” i powinni być
gotowi do reagowania na każdy wypadek. Pokój
zabezpieczenia odpoczynku jest działającym
biurem.
OGLĘDZINY MIEJSCA (ADVANCE WORK)
– oznacza prowadzenie dochodzenia i powstałe
w jego rezultacie plany dotyczące zabezpieczenia dla danego terenu. Na ogół obejmuje to
wszystkie środki bezpieczeństwa, które mają być
użyte na określonym terenie podczas wizyty osoby ochranianej. Oględziny miejsca sporządzane
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są według ustalonego formatu i są aktualizowane
według potrzeb. Obejmuje to plan reagowania
dla konkretnego miejsca (hotelu, sali bankietowej, miejsc obiadowych)
OBSTAWA OCHRONNA (EXECUTIVE PROTECTION OPERATOR) – agent lub grupa agentów przydzielona do ochrony osobistej. Znany też
jako Bodyguard (BG), Executive Protection Officer (EPO), Close Protection Agent (CPA),
LIMUZYNA – pojazd, w którym podróżuje
osoba ochraniana. Powinna być prowadzona przez agenta dokładnie zaznajomionego z danym obszarem geograficznym oraz posiadającego specjalne przeszkolenie pod kątem
ewazywnej jazdy autem.
SAMOCHÓD NASTĘPNY (FOLLOW CAR)
– pojazd zabezpieczenia jadący bezpośrednio
za samochodem osoby ochranianej. Samochód
ten zabezpiecza osobę ochranianą od wszelkiej
krzywdy, a zajmowany jest przez agentów zabezpieczenia. Posiada wiele elementów ponadstandardowego wyposażenia i funkcjonuje jako samochód osoby ochranianej, gdy limuzyna się
popsuje, a zapasowa jest nieosiągalna.
SAMOCHÓD PROWADZĄCY (LEAD CAR)
– jedzie bezpośrednio przed limuzyną osoby
ochranianej. Zabezpiecza limuzynę od przodu
i wiezie agentów zabezpieczenia. Jest to pojazd
zwiadowczy dla kawalkady. Może być pojazdem
policyjnym. Działa jako zapasowa limuzyna w przypadku, gdy limuzyna główna się popsuje.
SAMOCHÓD PILOTUJĄCY – Zwykle jest to
oznakowany pojazd policyjny. Poprzedza on kawalkadę o ok. 5 minut. Sprawdza przeszkody,
niebezpieczeństwa i problemy, na które może natknąć się kawalkada. Powinien zawsze znać
pierwszorzędną i drugorzędną trasę, którymi
przemieszcza się kawalkada, powinien też mieć
bezpośrednią łączność z kawalkadą.
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