Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana

Številka: 024/21 - VI/21
Datum: 26.marec 2021
Vabljeni GZ: BLED BOHINJ, KAMNIK, LJUBLJANA, MESTNE OBČINE KRANJ, SLOVENSKA
BISTRICA, SLOVENSKE GORICE, SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI, ŠENTJUR, ŠMARJE PRI JELŠAH,
ŠMARTNO PRI LITIJI, VODICE, ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE MOZIRJE, ŽALEC.

Zadeva: Usposabljanje gasilcev za GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV –MODUL A
Vabimo vas na Usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A, ki bo potekalo
21. in 22. aprila 2021 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje SEŽANA, Bazoviška cesta
13, Sežana. Tečaj se začne prvi dan ob 8.00 uri in traja oba dneva cel dan.
TEČAJ SE BO IZVAJAL V SEŽANI!
Prosimo vas, da nam sporočite, če se bo tečajnik tečaja udeležil ali ne najkasneje do petka,
9. aprila 2021, na e-naslov: izobrazevanje@gasilec.net. V Vulkanu tečajnikov ne odjavljajte s
tečaja, saj jih bomo, v kolikor se tega termina ne morejo udeležiti, prerazporedili na čakanje in
bodo ponovno obveščeni o terminu, ko bo na voljo.
Na usposabljanje lahko pristopijo le tečajniki, ki so povsem zdravi (brez bolezenskih znakov
kot so vročina, nahod, kašelj, boleče grlo, vnete oči, slabo počutje, driska, ipd.). S seboj morajo
imeti tudi kopijo enega izmed naslednjih dokazil (povzeto iz odloka Vlade RS):
- negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od sedmih dni;
- dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema
drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 7 dni ali
proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma AstraZeneca najmanj 21 dni, šteto od
prejema prvega odmerka cepiva;
- potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG na SARS-CoV-2, ki je starejši od
21 dni, vendar ni starejši od 6 mesecev.
Upoštevajo se potrdila o testiranju oziroma dokazila o cepljenju, ki so bila izdana v državah
članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja ali pri organizacijah
oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so
objavljeni na spletni strani NLZOH.
Obvezno morajo imeti s seboj tudi pozitivno zdravniško spričevalo po 5. členu veljavnega
pravilnika, ki ne sme biti starejše od treh let. Podrobnosti si lahko preberete v Razpisu
izobraževanj. Zdravniško spričevalo imajo lahko tečajniki shranjeno v pametnem telefonu.
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V notranjih prostorih ICZR (tudi garderoba) je obvezna uporaba zaščitne obrazne maske, ki jo
bodo morali tečajniki nositi ves čas prisotnosti, zato jo morajo imeti s seboj. Tečajniki morajo
upoštevati tudi vsa priporočila Vlade RS in NIJZ.
Po prihodu v center, se tečajniki zglasijo v recepciji, kjer se prijavijo s predhodno izpolnjenim
prijavnim listom, ki ga prinesejo s seboj (priloga sporočila) in naročilnico za prehrano, katera
naj bo naslovljena na: Vrtec Sežana, Ulica Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana, DŠ: 93785046.
Na naročilnici mora biti zapisan točen naslov gasilske organizacije, davčna številka gasilske
organizacije, poslovni račun in natančna navedba, na katero osebo se naročilnica nanaša.
Praktično delo je specifično, tečajniki so izpostavljeni visokim temperaturam, zato morajo
OBVEZNO imeti s seboj naslednjo osebno zaščitno in ostalo opremo:
- gasilsko ognjevarno obleko,
- gasilske ognjevarne rokavice,
- gasilsko ognjevarno podkapo (priporočamo, da je dvoslojna),
- gasilsko zaščitno čelado z vizirjem in vratno zaščito,
- gasilske ognjevarne škornje,
- 2 kompleta podobleke, da se lahko preoblečejo (za pod zaščitno obleko), za podobleko
se šteje tudi bombažno smučarsko perilo, bombažna trenirka, ali katerokoli drugo
tanjše oblačilo iz naravnih materialov z dolgimi rokavi in hlačnicami,
- brezalkoholne napitke z vsebnostjo mineralov, vsaj 3 l.
VODSTVO GZ IN PGD NAJ POSKRBI, DA BODO TEČAJNIKI DOBILI VABILO, GA PREBRALI TER GA
DOSLEDNO UPOŠTEVALI!

Z gasilskim pozdravom: »NA POMOČ!«
Poveljnik:
Franci Petek

Priloge:
- seznam tečajnikov

2/2

