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Zadeva: NAVODILA ZA IZVAJANJE INTERVENTNIH NALOG OB RAZGLAŠENI
EPIDEMIJI KORONAVIRUSA

V republiki Sloveniji se soočamo z pandemijo in nezadržnim širjenjem koronavirusa. Podatki
se spreminjajo iz ure v uro in pristojne inštitucije vsakodnevno sprejemajo ukrepe in izdajajo
strokovna priporočila za omejitev širjenja.
Da se obvarujemo pred okužbo, moramo spoštovat navodila, ki jih redno objavlja Nacionalni
inštitut za javno zdravje (NIJZ) na svojih spletnih straneh (https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019ncov) ter ukrepe pristojnih. Znaki obolenja so vročina in kašelj ter oteženo dihanje.
Z dosedanjimi ukrepi je vsakodnevni način življenja prebivalcev ohromljen, izvajanje različnih
dejavnosti in opravil ljudi ter gospodarskih družb se je pomanjšal, prav tako je zmanjšan
tovorni in potniški promet. Posledično temu lahko pričakujemo tudi pomanjšanje števila
intervencij.
Ne glede na to pa je dejstvo, da bodo gasilske enote še naprej posredovale ob vseh vrstah
požarov ter ostalih tehničnih in drugih nesreč, pri čemer bomo kot gasilci v medsebojni bližini
ali stiku (manj kot 1,5 metra) ali pa v stiku z poškodovanimi oz. prizadetimi v požaru ali nesreči.
Gasilske enote v republiki Sloveniji trenutno niso predvidene za izvajanje aktivnosti vezane na
pandemijo, opravljajo pa svoje redne gasilske naloge.
V vidu aktualne situacije v povezavi s pojavom okužb s koronavirusom (COVID-19), morajo
operativne enote iz sistema zaščite in reševanja aktivno povzeti določene preventivne ukrepe.
Gasilstvo predstavlja zelo kritično strukturo v sistemu. Do dela je potrebno pristopiti
odgovorno in strokovno, zagotavljati je namreč potrebno operativno delovanje oziroma
izvrševanje nalog gasilstva v trenutni situaciji. Gre tako za gasilske enote širšega pomena
(GEŠP), kot tudi za ostale operativne gasilske enote.
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Upoštevajoč zgornja dejstva, podajamo obvezujoča navodila za delovanje gasilskih enot v
obdobju pandemije, in sicer:
Splošno:
−
−
−
−

prepovedano je vsakršno nepotrebno vstopanje in zadrževanje v gasilski enoti
odpovedati je potrebno vse aktivnosti v gasilskem domu, vključno z najemi prostorov
vzpostaviti je potrebno primeren sistem dezinfekcije ob prihodu v gasilsko enoto
izvajanje aktivnosti v gasilskih orodiščih in domovih zmanjšajte le na najnujnejša
opravila potrebna za ustrezno operativno pripravljenost in z minimalnim številom
prisotnih gasilcev
− poskušajte kar najbolj zmanjševati medsebojne stike v skupini ali oddelku, ne dotikajte
se oči, nosu in ust ter upoštevajte pravila higiene kašlja
− redno si umivajte roke z milom in vodo in v primeru, da voda in milo nista dostopna, za
razkuževanje rok uporabite namensko razkužilo za roke, ki naj ima najmanj 60 %
vsebnosti etanola
− čimbolj zračite prostore v katerih opravljate aktivnosti
Zagotavljanje operativnosti:
− seznanite gasilce, da če so bili v stiku z obolelo osebo ali so zboleli ostanejo doma in
zaradi načrtovanja operativne pripravljenosti o tem obvestijo svoje poveljnike
− na nivoju gasilskih zvez spremljajte število obolelih gasilcev in se v primeru velikega
števila obolelih gasilcev znotraj posamezne enote skupaj dogovarjajte o morebitnem
nadomeščanju operativnih sestavov znotraj lokalnih skupnostih
− organizirajte dežurne ekipe gasilcev in rezervne gasilce, ki bodo v pripravljenosti ter
določite vodje, ki naj dnevno spremljajo popolnjenost ekipe in uredite morebitne
dopolnitve z rezervnimi gasilci
− gasilci, ki bodo v dežurnih ekipah in rezervni gasilci (so v pripravljenosti doma in ne v
gasilskih domovih) naj dosledno spoštujejo navodila, ki so splošno veljavna za
preprečevanje okužbe (naj bodo doma, se izogibajo druženju z ostalimi, itd…), da bodo
lahko v primeru potrebe opravljali gasilske naloge
− dežurne ekipe in rezervni gasilci NE SMEJO opravljati kakršnihkoli drugih nalog vezanih
na pomoč pri nalogah vezanih na pandemijo
− v primeru da izvajate ostale naloge vezane na pandemijo naj le te opravljajo drugi
gasilci, ki niso v dežurnih ekipah ali v rezervi
− po enotah skladno s časovno in količinsko realnimi potrebami (upoštevajte pogostost
in število intervencij nevezanih na pandemijo) zagotovite zaščitna sredstva
(polobrazne zaščitne maske, razkužila, očala, rokavice), katere dobava je naloga vaših
lokalnih skupnosti
− gasilce poučite kako se le ta uporabljajo vendar ne v fizični izvedbi (uporabite
elektronsko pošto, videoposnetke s komentarji, ipd.)
− za komunikacijo z in med pristojnimi štabi vodenja spoštujte hierarhijo
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Izvajanje rednih intervencij:
− spoštujte obstoječe operativne postopke, na intervenciji pa naj sodeluje minimalno
število potrebnih enot in gasilcev, ki so potrebni za ustrezno delovanje po operativnih
postopkih
− če ste na intervencijah v tesnem stiku z osebo z znaki okužbe upoštevajte priložene
dokumente teh navodil:
− posebno pozornost upoštevanja navodil ohranite tudi pri čiščenju in pospravljanju
opreme po intervenciji in v gasilskem orodišču po vrnitvi iz intervencije
− vedno se zavedajte možnosti, da je v vaši ekipi medsebojni prenos virusa prisoten in
upoštevajte vse ukrepe, ki vas bodo ohranile zdrave

Gasilska organizacija je vse svoje naloge v preteklosti izvedla odgovorno in z visoko mero
požrtvovalnosti in strokovnosti. Verjamemo, da jo bomo tudi sedaj, zato prosimo, da
nemudoma pristopite k realizaciji teh navodil.

Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč«
Poveljnik:
Franci Petek

Priloge:
− navodila za preprečevanje okužbe
− navodila za uporabo maske
− navodila za uporabo razkužila
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