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MMoonntteerreeyy  CCoouunnttyy  FFiirree  CChhiieeffss  AAssssoocciiaattiioonn  

FFIIRREE  OOPPEERRAATTIIOONNSS  MMAANNUUAALL  
SSeeccttiioonn  88  

  

FFIIRREE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSS  
  

PPUURRPPOOSSEE  

  

TThhiiss  cchhaapptteerr  eessttaabblliisshheess  uunniiffoorrmm  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  ffiirree  aanndd  aassssoocciiaatteedd  ffrreeqquueenncciieess  iinn  

MMoonntteerreeyy  CCoouunnttyy..    IItt    aapppplliieess  ttoo  aallll  aaggeenncciieess  iinn  MMoonntteerreeyy  CCoouunnttyy  wwhhiicchh  hhaavvee  tthhee  ccaappaabbiilliittyy  ttoo  

oorriiggiinnaattee  rraaddiioo  ttrraannssmmiissssiioonnss..  

  

IItt  wwiillll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  aallll  ffiirree  aaggeenniieess  aanndd  aauutthhoorriizzeedd  uusseerrss  ooff  tthheessee  ffrreeqquueenncciieess  ttoo  bbee  

ffaammiilliiaarr  wwiitthh  tthheessee  gguuiiddeelliinneess..  

  

IItt  wwiillll  aallssoo  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  aallll  ffiirree  aaggeennccyy  ppeerrssoonnnneell  iinn  MMoonntteerreeyy  CCoouunnttyy  iinn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  

ddaayy  ttoo  ddaayy  ooppeerraattiioonnss  ttoo  mmoonniittoorr  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  ffrreeqquueenncciieess  ffoorr  ccoommpplliiaannccee..      AAnnyy  uussee  ooff  

ffrreeqquueenncciieess  nnoott  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthhiiss  gguuiiddeelliinneess  sshhoouulldd  bbee  rreeppoorrtteedd  tthhrroouugghh  tthheeiirr  aaggeennccyy  cchhaaiinn  ooff  

ccoommmmaanndd  ttoo  tthhee  cchhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  OOppeerraattiioonnss  CCoommmmiitttteeee..  

  

IItt  wwiillll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  aannyy  aaggeennccyy,,  ootthheerr  tthhaann  tthhoossee  ssppeecciiffiieedd  hheerreeiinn,,  ddeessiirriinngg  ttoo  oorriiggiinnaattee  

ttrraannssmmiissssiioonnss  oonn  tthhoossee  ffrreeqquueenncciieess  ccoovveerreedd  iinn  tthhiiss  gguuiiddeelliinneess,,  ttoo  oobbttaaiinn  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn  ffrroomm  

tthhee  OOppeerraattiioonnss  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  MMoonntteerreeyy  CCoouunnttyy  FFiirree  CChhiieeffss  AAssssoocciiaattiioonn..  

  

GGEENNEERRAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

  

MMoonntteerreeyy  CCoouunnttyy  FFiirree  AAggeenncciieess,,  aarree  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffrreeqquueenncciieess  FFIIRREE  RREEDD,,  

FFIIRREE  GGRREEEENN,,  FFIIRREE  GGOOLLDD,,  FFIIRREE  BBLLUUEE,,  FFIIRREE  OORRAANNGGEE,,  FFIIRREE  SSIILLVVEERR,,  ffoorr  tthheeiirr  uussee  iinn  tthhee  

aapppprroopprriiaattee  ffuunnccttiioonn  aass  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhee  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  sseeccttiioonn  ooff  tthhiiss  mmaannuuaall..    

  

FFiirree  aaggeenncciieess  oouuttssiiddee  MMoonntteerreeyy  CCoouunnttyy  ccaann  bbee  ggrraanntteedd  aauutthhoorriizzaattiioonn  ffoorr  uussee  ooff  ffiirree  ffrreeqquueenncciieess  

oonn  aa  ccaassee  bbyy  ccaassee  bbaassiiss  bbyy  tthhee  MMoonntteerreeyy  CCoouunnttyy  FFiirree  CChhiieeffss  OOppeerraattiioonnss  CCoommmmiitttteeee..    SSeeee  

AAppppeennddiixx  AA  ffoorr  lliisstt  ooff  aauutthhoorriizzeedd  uusseerrss..  

  

MMoonntteerreeyy  CCoouunnttyy  aaggeenncciieess,,  ootthheerr  tthhaann  ffiirree,,  ccaann  bbee  ggrraanntteedd  aauutthhoorriizzaattiioonn  ffoorr  uussee  ooff  ffiirree  

ffrreeqquueenncciieess  oonn  aa  ccaassee  bbyy  ccaassee  bbaassiiss  bbyy  tthhee  MMoonntteerreeyy  CCoouunnttyy  FFiirree  CChhiieeffss  OOppeerraattiioonnss  CCoommmmiitttteeee..    

SSeeee  AAppppeennddiixx  AA  ffoorr  lliisstt  ooff  aauutthhoorriizzeedd  uusseerrss..  
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FFIIRREE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSS  PPOOLLIICCIIEESS  AANNDD  PPRROOCCEEDDUURREESS  

  

TThhee  mmaannnneerr  aanndd  uussaaggee  ooff  MMoonntteerreeyy  CCoouunnttyy  LLooccaall  GGoovveerrnnmmeenntt  FFiirree  ffrreeqquueenncciieess  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy::    

11))    FFeeddeerraall  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  CCoommmmiissssiioonn  RReegguullaattiioonnss,,    22))    AAddoopptteedd  ppoolliicciieess  bbyy  tthhee  MMoonntteerreeyy  

CCoouunnttyy  FFiirree  CChhiieeff''ss  AAssssoocciiaattiioonn,,    33))    AAddoopptteedd  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  MMoonntteerreeyy  CCoouunnttyy  OOffffiiccee  ooff  

EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviicceess,,    44))    CCoouunnttyy  ooff  MMoonntteerreeyy,,    aanndd    55))    ccoonnttrroolllliinngg  ffaaccttoorrss  ffrroomm  ssttaattee  aaggeenncciieess  

aanndd  ootthheerr  lliimmiittiinngg  ffaaccttoorrss..  

  

TThhee  CCoouunnttyy  ooff  MMoonntteerreeyy  iiss  tthhee  lliicceennsseeee  ffoorr  aallll  MMoonntteerreeyy  CCoouunnttyy  LLooccaall  GGoovveerrnnmmeenntt  FFiirree  

FFrreeqquueenncciieess..    AA  lliissttiinngg  ooff  aauutthhoorriizzeedd  uusseerr  ffiirree  aaggeenncciieess  wwiitthhiinn  MMoonntteerreeyy  CCoouunnttyy,,  oouuttssiiddee  

MMoonntteerreeyy  CCoouunnttyy,,  aanndd  aauutthhoorriizzeedd  aaggeenncciieess  ootthheerr  tthhaann  ffiirree  aarree  lliisstteedd  iinn  AAppppeennddiixx  AA  ""AAuutthhoorriizzeedd  

UUsseerrss  ooff  FFiirree  FFrreeqquueenncciieess""..      

  

AA..  FFRREEQQUUEENNCCYY  AASSSSIIGGNNMMEENNTTSS  

  11..  FFrreeqquueennccyy  aassssiiggnnmmeennttss  aanndd  aauutthhoorriizzaattiioonn  ffoorr  uussee  bbyy  ssppeecciiffiicc  uusseerrss  aarree  ccoooorrddiinnaatteedd  

bbyy  tthhee  MMoonntteerreeyy  CCoouunnttyy  FFiirree  CChhiieeff''ss  AAssssoocciiaattiioonn,,  OOppeerraattiioonnss  CCoommmmiitttteeee,,  iinn  

ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  MMoonntteerreeyy  CCoouunnttyy  EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviicceess,,  aanndd  tthhee  CCoouunnttyy  ooff  

MMoonntteerreeyy..    

  

  22..  AA  FFiirree  FFrreeqquueennccyy  PPllaann,,  aass  ffoolllloowwss,,  hhaass  bbeeeenn  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  MMoonntteerreeyy  CCoouunnttyy  FFiirree  

CChhiieeff''ss  AAssssoocciiaattiioonn  ffoorr  mmaannddaattoorryy  iimmpplleemmeennttaattiioonn  iinn  AALLLL  MMoonntteerreeyy  CCoouunnttyy  LLooccaall  

GGoovveerrnnmmeenntt  FFiirree  rreessppoonnssee  rreessoouurrcceess..  

  

33..  AAllll  SSttrriikkee  TTeeaamm  lleeaaddeerrss  wwiillll  hhaavvee  aa  3322  cchhaannnneell  mmoobbiillee  rraaddiioo  aass  ppeerr  FFOOGG  mmaannuuaall..  

  

  44..  TThhee  ffrreeqquueennccyy  lliissttiinngg  ffoorr  ffiirree  ffrreeqquueenncciieess  uusseedd  iinn  MMoonntteerreeyy  CCoouunnttyy  aarree  lliisstteedd  iinn    

    AAppppeennddiixx  FF..  

  

  55..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  iiddeennttiiffiieess  tthhee  PPrriimmaarryy  aanndd  AAlltteerrnnaattee  DDiissppaattcchh  aanndd  CCoommmmaanndd  

ffiirreeqquueennccyy  aassssiiggnnmmeennttss::  

  

    SSOOUUTTHH  CCOOUUNNTTYY  AANNDD  NNOORRTTHH  CCOOUUNNTTYY  AARREEAASS  

    ((KKiinngg  CCiittyy,,  GGoonnzzaalleess,,  GGrreeeennffiieelldd,,  SSoolleeddaadd,,  NNoorrtthh  CCoouunnttyy,,  SSaalliinnaass  RRuurraall,,  SSpprreecckkeellss))  

  

      11..    RReedd  DDiissppaattcchh  aanndd  CCoommmmaanndd    

      22..    GGoolldd  AAlltteerrnnaattee  DDiissppaattcchh  aanndd  CCoommmmaanndd  

        

      SSAALLIINNAASS  CCIITTYY  

  

      11..  GGrreeeenn  DDiissppaattcchh  aanndd  CCoommmmaanndd    

      22..  RReedd  AAlltteerrnnaattee  DDiissppaattcchh  aanndd  CCoommmmaanndd  
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      PPEENNIINNSSUULLAA  aanndd  CCAARRMMEELL  VVAALLLLEEYY  AARREEAA  

      ((CCaarrmmeell,,  CCaarrmmeell  VVaalllleeyy,,  PPaacciiffiicc  GGrroovvee))  

  

      11..  GGoolldd  DDiissppaattcchh  aanndd  CCoommmmaanndd  

      22..  RReedd  AAlltteerrnnaattee  DDiissppaattcchh  aanndd  CCoommmmaanndd  

    

      SSEEAASSIIDDEE//MMOONNTTEERREEYY//AAIIRRPPOORRTT    

  

      11..  BBlluuee  DDiissppaattcchh  aanndd  CCoommmmaanndd  

      22..  GGoolldd  AAlltteerrnnaattee  DDiissppaattcchh  aanndd  CCoommmmaanndd  

    

BB..  PPRRIIOORRIITTYY  OOFF  UUSSEE  --  RRAADDIIOO  FFRREEQQUUEENNCCIIEESS  

  

TThhee  pprriioorriittyy  ooff  uussee  ffoorr  aassssiiggnneedd  rraaddiioo  ffrreeqquueenncciieess  sshhaallll  bbee  aass  ffoolllloowwss::  

  

11..  EEmmeerrggeennccyy  DDiissppaattcchh  

    aa))  DDiissppaattcchh,,  rreessoouurrccee  aassssiiggnnmmeenntt,,  aacckknnoowwlleeddggmmeenntt,,  rreessppoonnssee  ttoo  sscceennee,,  aarrrriivvaall  oonn  

sscceennee..  

  22..  CCoommmmaanndd  aanndd  TTaaccttiiccaall  

    aa))  CCoommmmaanndd  oorr  TTaaccttiiccaall  ooppeerraattiioonnss  aatt  tthhee  sscceennee  ooff  aann  iinncciiddeenntt  aanndd  aassssoocciiaatteedd  ssttaattuuss  

rreeppoorrttss..  

  33..  NNoorrmmaall  OOppeerraattiioonnss  

    aa))  DDaayy  ttoo  ddaayy  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  eesssseennttiiaall  ttoo  ooffffiicciiaall  ooppeerraattiioonnss  aanndd  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  

ddeeppaarrttmmeenntt,,  ii..ee..::  ddrriillllss,,  hhyyddrraanntt  mmaaiinntteennaannccee..  

    bb))  AArreeaa  wwiiddee  aannnnoouunncceemmeennttss  bbyy  FFiirree  CCoommmm,,  ii..ee..::  bbuurrnn  ddaayy,,  ffiirree  wweeaatthheerr  oorr  ootthheerr  

ppeerrttiinneenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  wwhhiicchh  mmoorree  tthhaann  oonnee  aaggeennccyy  hhaass  nneeeedd  ttoo  kknnooww..  

  

  CC..  IINNCCIIDDEENNTT  CCHHAANNNNEELL  CCOONNTTRROOLL  

11..  FFiirree  CCoommmm  wwiillll  ccoonnttrrooll  cchhaannnneell  uussee  aass  nneecceessssaarryy  tthhrroouugghh  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  tthhee  

rreessppoonnddiinngg  IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr  bbaasseedd  oonn::  

    aa))  EEssttaabblliisshheedd  ppoolliicciieess  ((rreeff..  ppoolliiccyy  oonn  ""AAssssiiggnniinngg  FFiirree  RRaaddiioo  FFrreeqquueenncciieess""))  

    bb))  IInntteerrffeerreennccee  wwiitthh  oonn--ggooiinngg  iinncciiddeennttss  iinn  ootthheerr  ddeeppaarrttmmeennttss  

    cc))  OOvveerrllooaadd  oonn  tthhee  ddiissppaattcchh  cchhaannnneell  aatt  tthhee  iinncciiddeenntt  

    dd))  PPrree--aarrrraannggeedd  oorr  pprree--ppllaannnneedd  cchhaannnneell  uussee  ii..ee..  ttaaccttiiccaall  cchhaannnneellss..  

  

DD..  CCHHAANNNNEELL  MMOONNIITTOORRIINNGG  

FFiirree  CCoommmm  wwiillll  mmoonniittoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddiissppaattcchh  cchhaannnneellss::  

    

        RREEDD    GGOOLLDD                  

        GGRREEEENN  BBLLUUEE  

        WWHHIITTEE  11  

  

  11..  TThhee  ffiirree  aaggeenncciieess  iinn  MMoonntteerreeyy  CCoouunnttyy  sshhaallll  uussee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iiddeennttiiffiieerr  FFIIRREECCOOMMMM  

ffoorr  tthhee  MMoonntteerreeyy  CCoouunnttyy  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  CCeenntteerr..  
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EE..  MMUUTTUUAALL  AAIIDD  OOPPEERRAATTIIOONNSS  ((BBaassiicc  GGuuiiddeelliinneess))  

  11..  CCoommmmaanndd  cchhaannnneellss  ffoorr  mmuuttuuaall  aaiidd  ooppeerraattiioonnss  wwiillll  nnoorrmmaallllyy  bbee  tthhee  cchhaannnneell  ooff  tthhee  

aaggeennccyy  wwhhiicchh  hhaass  jjuurriissddiiccttiioonn..  

  22..  IIff    aa  cchhaannggee  ooff  cchhaannnneell  iiss  nneeeeddeedd,,  iitt  wwiillll  bbee  rreeqquueesstteedd  bbyy  tthhee  II..CC..  aanndd  aassssiiggnneedd  bbyy  FFiirree  

CCoommmm  oorr  FFiirree  CCoommmm  mmaayy  iinniittiiaattee  aa  cchhaannnneell  cchhaannggee..  

  33..  RReessoouurrcceess  rreessppoonnddiinngg  ttoo  MMuuttuuaall  AAiidd  RReeqquueessttss  sshhaallll  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  oonnllyy  tthhoossee  rreeqquueesstteedd  

bbyy  tthhee  IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr..    SSeellff--ddiissppaattcchhiinngg  aanndd  ssoolliicciittaattiioonn  ooff  ddiissppaattcchh  wwiillll  nnoott  bbee  

aalllloowweedd..  

  44..  DDuurriinngg  aauuttoommaattiicc  oorr  mmuuttuuaall  aaiidd  iinncciiddeennttss,,  rreessppoonnddiinngg  eeqquuiippmmeenntt  wwiillll  aacckknnoowwlleeddggee  

rreecceeiipptt  ooff  ddiissppaattcchh  iinnffoorrmmaattiioonn  wwhheenn  ggooiinngg  iinn  sseerrvviiccee  oonn  tthheeiirr  ddiissppaattcchh  cchhaannnneell..  

  55..  TThhee  rreessppoonnddiinngg  rreessoouurrcceess,,  wwiillll  aacckknnoowwlleeddggee  rreessppoonnssee  oonn  tthheeiirr  ddiissppaattcchh  cchhaannnneell,,  sshhaallll  

sswwiittcchh  ttoo  tthhee  aassssiiggnneedd  ccoommmmaanndd,,  ttaaccttiiccaall  ffrreeqqeennccyy  oorr  aass  aassssiiggnneedd..  

  66..  CCoouunnttyy  FFiirree  RReedd  ((TToorroo  RReeppeeaatteerr))  iiss  aa  ccoooorrddiinnaattiinngg  cchhaannnneell  ffoorr  CCoouunnttyy  OOEESS  ooppeerraattiioonnss    

aanndd  sshhaallll  bbee  uusseedd  iinn  ssttrriicctt  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  eessttaabblliisshheedd  pprriioorriittiieess  aanndd  pprroocceedduurreess..  AASSKK  

PPAAUULL  IIRREELLAANNDD  FFOORR  CCLLAARRIIFFIICCAATTIIOONN  

  77..  TThhee  MMoonntteerreeyy  CCoouunnttyy  FFiirree  CChhiieeff''ss  AAssssoocciiaattiioonn  rreeqquuiirreess  tthhee  uussee  ooff  tthhee  IInncciiddeenntt  

CCoommmmaanndd  SSyysstteemm  oonn  aallll  mmuuttuuaall  aaiidd  iinncciiddeennttss..    

  88..  TThhee  MMoonntteerreeyy  CCoouunnttyy  FFiirree  CChhiieeff''ss  AAssssoocciiaattiioonn  rreeqquuiirreess  tthhee  uussee  ooff  CClleeaarr--tteexxtt  oonn  aa  ddaayy  

ttoo  ddaayy  bbaassiiss  aanndd  oonn  aallll  mmuuttuuaall  aaiidd  iinncciiddeennttss,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  AAppppeennddiixx  ""DD""  ttoo  tthhiiss  

ppoolliiccyy..    TThhiiss  iiss  aa  pprree--rreeqquuiissiittee  ffoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  CCoouunnttyy  FFiirree  MMuuttuuaall  AAiidd  SSyysstteemm..  

99..  TThhee  MMoonntteerreeyy  CCoouunnttyy  FFiirree  CChhiieeff''ss  AAssssoocciiaattiioonn  rreeqquuiirreess  tthhee  uussee  ooff  aapppprroovveedd  IInncciiddeenntt  

CCoommmmaanndd  SSyysstteemm  rreessoouurrccee  iiddeennttiiffiieerrss  oonn  aa  ddaayy  ttoo  ddaayy  bbaassiiss  aass  aa  pprree--rreeqquuiissiittee  ffoorr  

ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  CCoouunnttyy  FFiirree  MMuuttuuaall  AAiidd  SSyysstteemm..    ((RReeff..  AAppppeennddiixx  EE))..  

  

FF..  TTAACCTTIICCAALL  CCHHAANNNNEELLSS  

  11..  FFiirree  nneett  cchhaannnneellss  --  SSIILLVVEERR  --  OORRAANNGGEE  --  wwiillll  bbee  uusseedd  aass  ttaaccttiiccaall  cchhaannnneellss  oonn  aa  ddaayy--ttoo--

ddaayy  bbaassiiss  ((IInnttrraa--aaggeennccyy  aanndd  MMuuttuuaall  AAiidd))..  

  22..  WWHHIITTEE  22  aanndd  33  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  uussee  ttoo  aallll  ddeeppaarrttmmeennttss  wwiitthh  ccaappaabbllee  rraaddiioo  eeqquuiippmmeenntt..    

TThheessee  cchhaannnneellss  aarree  aapppprroopprriiaatteellyy  uusseedd  wwhheenn  mmoorree  tthhaann  oonnee  ddeeppaarrttmmeenntt  iiss  iinnvvoollvveedd  iinn  

tthhee  iinncciiddeenntt..    TThhee  uussee  ooff  tthhee  WWHHIITTEE  nneett  cchhaannnneellss  sshhaallll  bbee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  

pprreessccrriibbeedd  uusseess  aalllloowweedd  bbyy  tthhee  OOffffiiccee  ooff  EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviicceess  BBuulllleettiinn  ##  2288,,  ffoouunndd  iinn  

AAppppeennddiixx  ""BB""  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr..  

  33..  FFiirree  nneett  ttaallkk--aarroouunndd  cchhaannnneellss  --  BBRROOWWNN,,  YYEELLLLOOWW,,  BBLLAACCKK,,  GGRREEYY  --  mmaayy  bbee  uusseedd  aass  

ttaaccttiiccaall  cchhaannnneellss..    CCuurrrreenntt  uussaaggee  iiss  lliimmiitteedd  ttoo  tthhoossee  aaggeenncciieess  wwhhoo  uussee  tthheessee  cchhaannnneellss  aass  

ppaarrtt  ooff  tthheeiirr  ddaayy--ttoo--ddaayy  ooppeerraattiioonnss  oonn  tthheeiirr  ddeeddiiccaatteedd  mmoobbiillee  rreellaayy  ooppeerraattiioonnss..  

  44..  CCaalliiffoorrnniiaa  OOnn--SScceennee  CCoooorrddiinnaattiioonn  CChhaannnneell  --  CCAALLCCOORRDD  --  iiss  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  uussee  bbyy  AALLLL  

ppuubblliicc  ssaaffeettyy  aaggeenncciieess  ffoorr  eemmeerrggeennccyy  ccoooorrddiinnaattiioonn..    TThhee  uussee  ooff  tthhiiss  cchhaannnneell  iiss  ttoo  bbee  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  AAppppeennddiixx  ““CC""  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr..  

    

GG..  CCOOMMMMAANNDD  CCHHAANNNNEELLSS  

  11..  FFiirree  RREEDD,,  GGOOLLDD,,  BBLLUUEE,,  aanndd  GGRREEEENN  cchhaannnneellss  sshhoouulldd  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  eesssseennttiiaall  

ccoommmmaanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonnss..    TThheessee  cchhaannnneellss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ddiissppaattcchh  nneeww  iinncciiddeennttss  aanndd  

sshhoouulldd  nnoott  bbee  ccoonnggeesstteedd  wwiitthh  oonn--ggooiinngg  iinncciiddeenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonnss..  

    

  22..  FFiirree  WWHHIITTEE,,  GGOOLLDD,,  RREEDD,,  GGRREEEENN  aanndd  BBLLUUEE  mmaayy  bbee  uusseedd  aass  AAlltteerrnnaattee  CCoommmmaanndd  

cchhaannnneellss..    AA  rreeqquueesstt  ffoorr  uussee  sshhaallll  bbee  mmaaddee  bbyy  tthhee  IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr  ttoo  tthhee  
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ccoommmmuunniiccaattiioonnss  cceenntteerr..    FFiirree  CCoommmm  sshhaallll  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  tthhee  rreeqquueesstteedd  

cchhaannnneell  aanndd  aassssiiggnn  aaccccoorrddiinnggllyy..  

  33..  FFiirree  WWHHIITTEE  11  rreemmoottee  bbaassee  ssttaattiioonn  oonn  MMoouunntt  TToorroo  iiss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  uussee  ffoorr  aauutthhoorriizzeedd  

ffiirree  ttrraaffffiicc  ttoo  FFiirree  CCoommmm..    GGOOLLDD  aanndd  WWHHIITTEE  aarree  oonn  tthhee  ssaammee  ttrraannssmmiitttteerr,,  MMtt..  TToorroo  

oonnllyy,,  aanndd  mmaayy  nnoott  bbee  uusseedd  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee..  

  44..    WWHHIITTEE  33  sshhaallll  bbee  tthhee  pprriimmaarryy  uussaaggee  cchhaannnneell  ooff  tthhee  WWHHIITTEE  sseerriieess,,  wwhhiillee  SSaannttaa  CCrruuzz  

CCoouunnttyy  sshhaallll  pprriimmaarriillyy  uuttiilliizzee  WWHHIITTEE  11..  

  

HH..  AASSSSIIGGNNIINNGG  FFIIRREE  RRAADDIIOO  FFRREEQQUUEENNCCIIEESS  

  

TTaaccttiiccaall  CChhaannnneellss  

  

TThhee  pprrooppeerr  uussaaggee  ooff  ttaaccttiiccaall  cchhaannnneellss  hheellppss  rreelliieevvee  tthhee  pprriimmaarryy  ddiissppaattcchh//ccoommmmaanndd  cchhaannnneellss  ooff  

eexxcceessssiivvee  mmoobbiillee  ttoo  mmoobbiillee  rraaddiioo  ttrraaffffiicc..    DDiissppaattcchheerrss  mmuusstt  ttaakkee  tthhee  lleeaadd  iinn  aassssiiggnniinngg  ttaaccttiiccaall  

cchhaannnneellss..    AA  ttaaccttiiccaall  cchhaannnneell  wwiillll  bbee  aassssiiggnneedd  ttoo  aann  iinncciiddeenntt  aannyyttiimmee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cciirrccuummssttaanncceess  

ooccccuurr::  

  

  11..  AAnnyyttiimmee  tthhaatt  rraaddiioo  ttrraaffffiicc  iiss  bbeeccoommiinngg  eexxcceessssiivvee  aanndd  iinntteerrffeerriinngg        

    wwiitthh  tthhee  ddiissppaattcchh  ooff  nneeww  iinnccoommiinngg  iinncciiddeennttss  oonn  aa  pprriimmaarryy  ddiissppaattcchh//ccoommmmaanndd    

    cchhaannnneell..  

  

22..  AAnnyyttiimmee  tthhaatt  aann  IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr  rreeqquueessttss  aaddddiittiioonnaall  ttaaccttiiccaall  cchhaannnneellss,,  ssuucchh  

aass  oonn  aa  mmaajjoorr  iinncciiddeenntt..  

  

WWhheenn  tthhee  ddiissppaattcchheerr  aassssiiggnnss  aa  ttaaccttiiccaall  cchhaannnneell  ttoo  aannyy  iinncciiddeenntt,,  tthhee  ddiissppaattcchheerr  mmuusstt  ttaakkee  iinnttoo  

ccoonnssiiddeerraattiioonn  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  tthhiiss  iinncciiddeenntt  jjuusstt  iinnvvoollvveess  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  oorr  oouuttssiiddee  rreessoouurrcceess  

ssuucchh  aass::    CCDDFF,,  UUSSFFSS,,  oorr  oouuttssiiddee  ccoouunnttyy  rreessoouurrcceess..    IIff  tthhee  iinncciiddeenntt  iinnvvoollvveess  oouuttssiiddee  aaggeennccyy  

rreessoouurrcceess,,  tthhee  ddiissppaattcchheerr  mmuusstt  aassssiiggnn  eeiitthheerr  WWHHIITTEE  33//CCAALLCCOORRDD..    TThhiiss  wwiillll  eennssuurree  aa  ttaaccttiiccaall  

cchhaannnneell  ccoommmmoonn  ttoo  aallll  iinnvvoollvveedd  aaggeenncciieess..    IIff  oonnllyy  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  rreessoouurrcceess  aarree  iinnvvoollvveedd,,  tthheenn  

llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  ffiirree  ttaaccttiiccaall  cchhaannnneellss  ssuucchh  aass  SSIIVVEERR  oorr  OORRAANNGGEE  sshhoouulldd  bbee  uuttiilliizzeedd  ffiirrsstt..  

  

  

  


