TEČAJ SPECIALNOSTI DIHALNE NAPRAVE
NAVODILA TEČAJNIKOM - PEKRE
Spoštovani tečajniki!
Prijavili ste se na tečaj specialnosti dihalne naprave. Naj vam na kratko opišemo, kaj lahko
pričakujete od tečaja in kaj mi pričakujemo od vas:
Po prihodu v Izobraževalni center za zaščito in reševanje v Pekrah se zberite v avli centra.
Tečaj je tridnevni. Prvi in drugi dan se boste seznanili s teoretičnimi osnovami, ki jih
potrebujete za varno in učinkovito delo z dihalnimi napravami. Za spremljanje pouka morate
biti oblečeni v gasilsko delavno obleko. Prosimo, da se tečaja udeležite primerno urejeni
(pod delovno obleko imejte sivo gasilsko srajco ali majico temnejših barv, obute imejte
primerne temne čevlje, superge ne sodijo k delovni obleki). S seboj imejte pribor za pisanje
in potrjeno zdravniško spričevalo. Poslušali boste naslednja predavanja:
število ur
tema
1
Dopolnilna oprema izolirnih dihalnih aparatov
1
Pomen zaščite dihal v gasilstvu
2
Osnove varne uporabe in gibanje z IDA
4
IDA: deli, sestava, vzdrževanje in poraba zraka
1
Osnove dihanja in delovanje srca
1
Prva pomoč pri motnjah dihanja in delovanja srca

Tretji dan boste opravili 10 ur praktičnega dela pod vodstvom skupine inštruktorjev. Za ta dan
potrebujete sledečo opremo:





zaščitne
gasilske
rokavice (delavske ne
zadoščajo)
zaščitno gasilsko obleko
podkapo
gasilsko čelado



zaščitni gasilski škorenj (št. škornja naj ustreza
nogi kandidata)





rezervne majice (vsaj dve)
brisačo
brezalkoholne napitke (vsaj 3 l)

Prva dva dneva tečaj traja od 17:00 do približno 21:30 ure, tretji dan bo tečaj potekal cel dan.
Za ta dan bo tudi organizirano kosilo. Za plačilo kosila imejte s seboj naročilnico ali gotovino.
Naročilnica naj se glasi na:
Okrepčevalnica Jelka, Lilijana Kopše s.p.,
Bezjakova ulica 6, 2341 Limbuš; Davčna številka: 75856018.
Cena kosila je 4,60 €. Prosimo vas, da naročilnice izpolnite v celoti.
Za uspešno opravljen tečaj morate biti prisotni vse tri dni tečaja (zahtevana je 100%
prisotnost). Prosimo, da si na spletnih straneh (www.gasilec.net) preberete hišni in šolski red,
ki velja v izobraževalnem centru in ju upoštevate v času bivanja v centru.
Neudeležbo na tečaju je potrebno odpovedati vsaj 8 koledarskih dni pred tečajem. V kolikor
PGD oz. GZ (prijavitelj), ki je prijavil na tečaj, tega v predpisanem roku ne stori, je dolžan
poravnati celotne stroške tečaja za manjkajočega tečajnika. V primeru opravičene odsotnosti
tečajnika (bolezen, obveznosti v službi) je potrebno to sporočiti v času trajanja tečaja.
V upanju na prijetno bivanje vas pozdravljamo z gasilskimi pozdravi!

