NAVODILA – TEČAJ ZA SPECIALNOST DIHALNE NAPRAVE – ICZR enota 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 delovno
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 ustrezno veljavno zdravniško spričevalo.
Poslušali boste naslednja predavanja:
Tema

Število ur

Dopolnilna oprema izolirnih dihalnih aparatov

1

Pomen zaščite dihal v gasilstvu

1

Osnove varne uporabe in gibanje z IDA

2

IDA: deli, sestava, vzdrževanje in poraba zraka

4

Osnove dihanja in delovanje srca

1

Prva pomoč pri motnjah dihanja in delovanja srca

1

Tretji dan boste opravili 10 ur praktičnega dela pod vodstvom skupine inštruktorjev. Za ta dan potrebujete
sledečo opremo:
gasilsko zaščitno obleko,
gasilske zaščitne škornje (obuvalo, ki daje podporo gležnju),
gasilske zaščitne rokavice,
gasilsko zaščitno podkapo,
gasilsko zaščitno čelado,
rezervne majice (vsaj dve), brisačo,
brezalkoholne napitke z vsebnostjo mineralov, vsaj 3 l.
Prva dva dneva tečaj traja od 17:00 do približno 21:30 ure. Tretji dan tečaj poteka cel dan, za ta dan bo
organizirano tudi kosilo. Za plačilo kosila imejte s seboj naročilnico ali gotovino.

Naročilnica naj se glasi na:

GOSTILNA PRI SOVI, DARKO JAUŠOVEC S.P., Cesta ob lipi 10, 2000 Maribor; Davčna številka:
46469834. Cena kosila je 5,00 €. Na naročilnici mora biti zapisan točen naslov gasilske organizacije,
davčna številka gasilske organizacije, poslovni račun in natančna navedba na katero osebo se naročilnica
nanaša.
Za uspešno opravljen tečaj morate biti prisotni vse tri dni tečaja in opraviti vse predpisane praktične vaje
(zahtevana je 100% prisotnost).
Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč«!
GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE

