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MMoonntteerreeyy  CCoouunnttyy  FFiirree  CChhiieeffss  AAssssoocciiaattiioonn  

FFIIRREE  OOPPEERRAATTIIOONNSS  MMAANNUUAALL  
CChhaapptteerr  1111  ––  AAppppeennddiixx  BB  

  

CCLLEEAARR  TTEEXXTT  
  

AAFFFFIIRRMMAATTIIVVEE  YYeess  

  

AALLLL  CCLLEEAARR    PPrriimmaarryy  HHAAZZAARRDD  sseeaarrcchh  ccoommpplleetteedd  NNOOTT  aa    

    ssuubbssttiittuuttee  ffoorr  aavvaaiillaabbllee..  

  

AATT  SSCCEENNEE  UUsseedd  wwhheenn  uunniitt((ss))  aarrrriivvee  aatt  tthhee  sscceennee  ooff  aann  iinncciiddeenntt..  

  

AAVVAAIILLAABBLLEE  UUsseedd  ttoo  iinnddiiccaattee  aa  uunniitt  iiss  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  rreessppoonnssee..  

  

AAVVAAIILLAABBLLEE  AATT  ____________________  UUsseedd  ttoo  iinnddiiccaattee  aa  uunniitt  uuss  aavvaaiillaabbllee  aatt  aa  ssppeecciiffiicc  

llooccaattiioonn  ii..ee..,,  ““AAvvaaiillaabbllee  aatt  SScceennee””..  

  

AAVVAAIILLAABBLLEE  OONN  PPAAGGEE  UUsseedd  ttoo  iinnddiiccaattee  aann  iinnddiivviidduuaall  ccaann  bbee  ccoonnttaacctteedd  bbyy  

ppaaggeerr..  

  

CCAALLLL                                          BBYY  PPHHOONNEE  

  

CCAANNCCEELL  UUsseedd  ttoo  iinnddiiccaattee  uunniitt((ss))  rreessppoonnddiinngg  ttoo  aann  iinncciiddeenntt  

ccaann  ccaanncceell  tthheeiirr  rreessppoonnssee..    

  

CCAANN  HHAANNDDLLEE  UUsseedd  ttoo  iinnddiiccaattee  tthhaatt  tthhee  aammoouunntt  ooff  rreessoouurrcceess  aatt  tthhee  

sscceennee  iiss  ssuuffffiicciieenntt  ttoo  hhaannddllee  tthhee  iinncciiddeenntt..  

  

CCLLEEAARR  TTHHEE  BBUUIILLDDIINNGG  EEmmeerrggeennccyy  ssiiggnnaall  uusseedd  bbyy  aann  IInncciiddeenntt  CCoommmmaannddeerr  

ttoo  aalleerrtt  ppeerrssoonnnneell  ooff  ddaannggeerroouuss  ccoonnddiittiioonnss  tthhaatt  

rreeqquuiirree  tthheemm  ttoo  iimmmmeeddiiaatteellyy  lleeaavvee  tthhee  bbuuiillddiinngg..  

  

CCOOMMMMIITTTTEEDD  UUsseedd  ttoo  iinnddiiccaattee  aa  rreessoouurrccee  iiss  aassssiiggnneedd  ttoo  aann  iinncciiddeenntt..  

  

CCOOPPYY  UUsseedd  ttoo  aacckknnoowwlleeddggee  tthhaatt  aa  rraaddiioo  mmeessssaaggee  wwaass  

rreecceeiivveedd..  

  

DDIISSRREEGGAARRDD  LLAASSTT  MMEESSSSAAGGEE  

  

EEMMEERRGGEENNCCYY  TTRRAAFFFFIICC  PPhhrraassee  uusseedd  ttoo  ggaaiinn  ccoonnttrrooll  ooff  aa  ffrreeqquueennccyy  wwhheenneevveerr  

aa  ffiirree  ccrreeww  eennccoouunntteerrss  aann  iimmmmeeddiiaatteellyy  ddaannggeerroouuss  

ssiittuuaattiioonn..    TThhiiss  ssiiggnnaall  wwiillll  rreecceeiivvee  tthhee  hhiigghheesstt  

pprriioorriittyy  ffoorr  ffrreeqquueennccyy  uussee..  
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EEMMEERRGGEENNCCYY  TTRRAAFFFFIICC  OONNLLYY  UUsseedd  bbyy  tthhee  ddiissppaattcchheerrss  ttoo  ccoonnttrrooll  aa  ffrreeqquueennccyy  aanndd  

rreessttrriicctt  iittss  uussee..    RRaaddiioo  uusseerrss  wwiillll  ccoonnffiinnee  aallll  rraaddiioo  

ttrraannssmmiissssiioonn  ttoo  aann  eemmeerrggeennccyy  iinn  pprrooggrreessss  oorr  aa  nneeww  

iinncciiddeenntt..    RRaaddiioo  ttrraaffffiicc,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  ssttaattuuss  

iinnffoorrmmaattiioonn,,  ssuucchh  aass  rreessppoonnddiinngg,,  rreeppoorrtt  ooff  

ccoonnddiittiioonnss,,  aatt  sscceennee  aanndd  aavvaaiillaabbllee  wwiillll  bbee  aauutthhoorriizzeedd  

dduurriinngg  tthhiiss  ppeerriioodd..  

  

EENNRROOUUTTEE  UUsseedd  ttoo  ddeessiiggnnaattee  ggooiinngg  ttoo  aa  ddeessttiinnaattiioonn..    

EENNRROOUUTTEE  iiss  nnoott  aa  ssuubbssttiittuuttee  ffoorr  RREESSPPOONNDDIINNGG..  

  

EE..TT..AA  EEssttiimmaatteedd  TTiimmee  ooff  AArrrriivvaall..  

  

EE..TT..RR..  EEssttiimmaatteedd  TTiimmee  ttoo  RReettuurrnn..  

  

FFIIRREECCOOMMMM  TThhee  iiddeennttiiffiieerr  ffoorr  tthhee  ddiissppaattcchh  cceenntteerr  ffoorr  MMoonntteerreeyy  

CCoouunnttyy  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  ffiirree  aaggeenncciieess  nnoott  

ccoonnttrraaccttiinngg  wwiitthh  CCDDFF  ffoorr  ddiissppaattcchh  sseerrvviicceess..  

  

FFIIRREE  UUNNDDEERR  CCOONNTTRROOLL  UUsseedd  ttoo  iinnddiiccaattee  tthhee  ffiirree  iiss  uunnddeerr  tthhee  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  

rreessoouurrcceess  aatt  sscceennee  aanndd  nnoo  lloonnggeerr  aa  tthhrreeaatt..    

  

FFIIRREE  CCOONNTTAAIINNEEDD  UUsseedd  ttoo  iinnddiiccaattee  tthheerree  iiss  aa  lliinnee  aarroouunndd  tthhee  ffiirree,,  bbuutt  iitt  

iiss  nnoott  ccoonnssiiddeerreedd  uunnddeerr  ccoonnttrrooll..  

  

IINNCCIIDDEENNTT  CCOONNTTRROOLLLLEEDD  SSaammee  aass  FFiirree  UUnnddeerr  CCoonnttrrooll..  

  

II..RR..II..CC..  IInniittiiaall  RRaappiidd  IInntteerrvveennttiioonn  CCrreeww..    AA  tteeaamm  ooff  

ffiirreeffiigghhtteerrss  iimmmmeeddiiaatteellyy  aavvaaiillaabbllee  ttoo  eeffffeecctt  aa  rreessccuuee  

ooff  lloosstt,,  ttrraappppeedd,,  oorr  iinnjjuurreedd  ppeerrssoonnnneell  ooppeerraattiinngg  oonn  

tthhee  iinntteerriioorr  ooff  aa  bbuuiillddiinngg..  

  

IINN  SSEERRVVIICCEE  TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  aa  uunniitt  iiss  oouutt  ooff  qquuaarrtteerrss  aanndd  oonn  tthhee  

""aaiirr""..    NNoott  aa  ssuubbssttiittuuttee  ffoorr  rreessppoonnddiinngg  ttoo  aann  

eemmeerrggeennccyy..  

  

IINN  QQUUAARRTTEERRSS  UUsseedd  ttoo  iinnddiiccaattee  aa  uunniitt  iiss  iinn  tthhee  ssttaattiioonn..  

  

LLOOGG  OOFFFF  UUsseedd  ttoo  aaddvviissee  tthhee  ddiissppaattcchheerr  ttoo  rreemmoovvee  aa  uunniitt  ffrroomm  

aavvaaiillaabbllee  ssttaattuuss  iinn  tthhee  CCAADD..  

  

LLOOGG  OONN  UUsseedd  ttoo  aaddvviissee  tthhee  ddiissppaattcchheerr  ttoo  ppllaaccee  aa  uunniitt  iinnttoo  tthhee  

CCAADD  aass  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ddiissppaattcchh..  

  

LLOOUUDD  AANNDD  CCLLEEAARR  

  

NNEEGGAATTIIVVEE  NNoo..  
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OOUUTT  OOFF  SSEERRVVIICCEE  IInnddiiccaatteess  aa  uunniitt  iiss  mmeecchhaanniiccaallllyy    ""OOUUTT  OOFF  

SSEERRVVIICCEE""  oorr  sshhoorrtt  ooff  ssttaaffffiinngg  aanndd  nnoott  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  

ddiissppaattcchh..    

  

PPRRIIOORRIITTYY  TTRRAAFFFFIICC  UUsseedd  ttoo  cclleeaarr  tthhee  ffrreeqquueennccyy  aanndd  ttaakkee  pprriioorriittyy  oovveerr  

ootthheerr  rraaddiioo  ttrraaffffiicc  ffoorr  aann  eemmeerrggeennccee..    NNoott  tthhee  ssaammee  

aass  EEmmeerrggeennccyy  TTrraaffffiicc..  

  

RREELLOOCCAATTEE  TTOO  ______________________  UUsseedd  ttoo  aaddvviissee  aa  uunniitt  wwhheerree  ttoo  ppoossiittiioonn  iittsseellff..    

    

RREEPPEEAATT  

  

RREEPPOORRTT  OONN  CCOONNDDIITTIIOONNSS  UUsseedd  ttoo  iinnddiiccaattee  aa  uunniitt  iiss  aabboouutt  ttoo  ggiivvee  aann  aaccccoouunntt  ooff  

tthhee  ccuurrrreenntt  ssiittuuaattiioonn..  

  

RREESSPPOONNDD//RREESSPPOONNDDIINNGG  UUsseedd  wwhheenn  aa  uunniitt  iiss  RREESSPPOONNDDIINNGG  ttoo  aann  iinncciiddeenntt..  

  

RREESSUUMMEE  NNOORRMMAALL  TTRRAAFFFFIICC  

  

RREETTUURRNN((IINNGG))  TTOO                                          

  

SSTTAAGGEE//SSTTAAGGIINNGG  AATT  ______________________  UUsseedd  ttoo  aaddvviissee  aa  uunniitt  wwhheerree  ttoo  ppoossiittiioonn  iittsseellff  oorr  uusseedd  

ttoo  aaddvviissee  wwhheerree  aa  uunniitt  iiss  ppoossiittiioonniinngg  iittsseellff  ffoorr  

ffuurrtthheerr  iinnssttrruuccttiioonnss  oorr  aassssiiggnnmmeenntt..  

  

SSTTAANNDD  BBYY  UUsseedd  ttoo  aaddvviissee  aa  uunniitt  ttoo  wwaaiitt  ffoorr  ffuurrtthheerr  rraaddiioo  ttrraaffffiicc..  

  

SSTTOOPP  TTRRAANNSSMMIITTTTIINNGG  

  

UUNNCCOOVVEERREEDD  UUsseedd  ttoo  iinnddiiaattee  aa  uunniitt  iiss  nnoott  iinn--sseerrvviiccee  bbeeccaauussee  tthheerree  

aarree  nnoo  ppeerrssoonnnneell  ttoo  ooppeerraattee  iitt..  

  

UUNNRREEAADDAABBLLEE  

  

VVEEHHIICCLLEE  RREEGGIISSTTRRAATTIIOONN  CCHHEECCKK  

  

WWHHAATT  IISS  YYOOUURR  LLOOCCAATTIIOONN??  

  

  
  


