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GASILSKIM ZVEZAM 

ČLANOM UPRAVNEGA ODBORA IN POVELJSTVA GZS 

 

 

 

Zadeva: PREKLIC NAVODIL ZA IZVAJANJE INTERVENTNIH NALOG OB 

RAZGLAŠENI EPIDEMIJI KORONAVIRUSA  

 

Vlada RS je po skoraj dveh mesecih preklicala epidemijo nalezljivega koronavirusa, ki je bila 

razglašena 12. marca. Kljub temu v veljavi ostajajo še nekateri ukrepi, saj nevarnost širjenja 

okužbe z novim koronavirusom ostaja. 

Z omejevanjem ukrepov se naše življenje počasi vrača v normalne oz. manj omejene okvirje, 

kar pomeni tudi obujanje izvajanja aktivnosti gasilskih društev in enot.  

Da se bomo tudi ob obujanju izvajanja le-teh obvarovali pred okužbo, moramo še naprej 

spoštovati in upoštevati navodila, ki jih objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ter 

ukrepe in omejitve, ki jih izdajajo pristojne službe.  

V vidu novo nastale situacije preklicujemo navodila št. DV-D12/2020 z dne 16.3.2020, glede 

na zgoraj omenjeno pa ostaja v veljavi: 

 

Splošno: 

− obdržati je potrebno primeren sistem dezinfekcije ob prihodu v gasilsko enoto oz. 

orodišče 

− 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 
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Zagotavljanje operativnosti: 

− gasilci, ki so bili v stiku z obolelo osebo ali so zboleli, naj ostanejo doma in zaradi 

načrtovanja operativne pripravljenosti o tem obvestijo svoje poveljnike 

− v primeru, da izvajate naloge vezane na pandemijo, poskrbite za ustrezno uporabo 

OVO in razkuževanje opreme in tehnike  

Izvajanje rednih intervencij: 

− če ste na intervencijah v tesnem stiku z osebo z znaki okužbe upoštevajte vse  

dokumente, ki so bili priloga navodil št.: DV-D12/2020 z dne 16.3.2020 

− pozornost še naprej posvečajte čiščenju in razkuževanju opreme po intervenciji 

 

Še vedno se moramo vsi skupaj zavedati, da je virus še prisoten in s tem možnost njegova 

medsebojnega prenosa. Delujmo na način, ki bo ohranjal naše zdravje. 

 

Gasilske zveze prosimo, da obvestite svoja gasilska društva.  

 

Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!« 

 

   Poveljnik: 

                                                                                                                                              Franci Petek 

  

   

 


