NAVODILA TEČAJNIKOM ZA USPOSABLJANJE GASILCEV ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVNEM
OKOLJU
Usposabljanje bo potekalo v ICZR Sežana v dnevih, katere ste dobili navedene na vabilu za tečaj. Prvi
dan (ponedeljek) se tečaj začne ob 8:15 uri – zbor v učilnici. Na uvodu boste dobili vse potrebne
informacije o tečaju. Drugi in tretji dan bo tečaj poteka od jutra do sredine popoldneva. Zadnji dan bo
tečaj potekal do cca 15:30 ure.
Od tečajnikov se pričakuje, da bodo bivali (prenočevali) v centru.
V času tečaja bodo tečajniki izvajali dežurstvo. To pomeni, da bodo v primeru razglašene velike ali
zelo velike požarne ogroženosti za področje Sežana in okolice, pomagali lokalnim enotam pri gašenju
požarov. Zato bodo tečajniki razdeljeni v tri oddelke – na uvodu tečaja. V tem primeru bo urnik
prilagojen glede na razmere. V primeru, da ne bo razglašene velike ali zelo velike požarne
ogroženosti, se bo tečaj izvajal po urniku.
V primeru razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti, bo oddelek gasilcev izmed tečajnikov
zaprošen, da nadaljuje z izvajanjem dežurstva do nedelje v tekočem tednu. Za ta čas boste dobili
plačno nastanitev in za vsak dan opravljenega dežurstva (po zaključku tečaja) tudi dnevnico.
Obvezna oprema za udeležbo na predavanjih:
- veljavno zdravniško potrdilo za operativnega gasilca,
- gasilska delovna obleka,
- primerna obutev,
- beležka ali zvezek,
- pisalo.
Obvezna osebna zaščitna oprema za praktično delo:
- gasilski kombinizon za gašenje požarov v naravnem okolju (možna izposoja v Sežani),
- gasilska zaščitna obleka,
- gasilski zaščitni škornji,
- gasilska zaščitna čelada ali čelada za gašenje požarov v naravnem okolju,
- gasilske zaščitne rokavice,
- podkapa.
Priporočljiva oprema za praktično delo:
- ročna radijska postaja z rezervno baterijo in polnilcem (če jo v društvu lahko pogrešajo za čas
vaše odsotnosti),
- pohodni čevlji - visoki,
- krema za zaščito pred soncem,
- sredstvo za zaščito pred insekti in klopi,
- zaščitna rutka ali zaščitna obrazna maska,
- torbica za nošenje pijače,
- bidon ali plastenka za vodo,
- osebni komplet za prvo pomoč,
- kvalitetne nogavice – več parov,
- rezervne majice,
- naglavna ali ročna baterijska svetilka.

