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GASILSKIM ZVEZAM
PREDAVATELJEM IN INŠTRUKTORJEM
ČLANOM UPRAVNEGA ODBORA IN POVELJSTVA GZS

Zadeva: IZVAJANJE USPOSABLJANJ GZS PO SPROŠČANJU UKREPOV

Na podlagi sproščanja ukrepov proti širjenju koronavirusa in ob ugodnem epidemiološkem
stanju bomo s 1. marcem 2021 pričeli z usposabljanji, pri čemer bomo morali dosledno
upoštevati vse veljavne ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa, sprejete s strani Vlade
RS in NIJZ. Na usposabljanja lahko pristopijo samo povsem zdravi tečajniki (v zadnjih 14 dneh
brez bolezenskih znakov kot so vročina, nahod, kašelj, boleče grlo, vnete oči, slabo počutje,
driska, ipd.).
Skupaj z gasilsko šolo smo tudi sprejeli, da morajo imeti vsi udeleženci usposabljanj v ICZR s
seboj 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.
V vseh ICZR veljajo še dodatni ukrepi glede omejenega števila udeležencev in njihovega
srečevanja, zato bodo temu primerno prilagojena tudi usposabljanja za prostovoljne gasilce v
organizaciji Gasilske zveze Slovenije. Dosledno se bo še naprej potrebno držati vseh higienskih
pravil, varnostnih in zaščitnih ukrepov (umivanje rok, higiena kašljanja, uporaba zaščitne
obrazne maske, medsebojna razdalja, …). V tem času v ICZR na Igu prenočišča niso na voljo.
www.gasilec.net | E: gzslovenije@gasilec.net | T: +386 1 241 97 50 | F: +386 1 241 97 64 | TRR: 05100-8010163361 | ID za DDV SI63471736

V drugi polovici meseca januarja smo vas tudi že obvestili, da se veljavnost zdravniških
spričeval operativnih gasilcev, ki so potekla v letu 2020, podaljša do 30. septembra 2021.
Zaradi vseh razmer je potrebno prisotnost na usposabljanje obvezno sporočiti na Gasilsko
zvezo Slovenije na e-naslov: izobrazevanje@gasilec.net.
Teoretični del tečajev za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov, modul A in del
tečajev za uporabnika dihalne naprave (tisti, ki bi se morali izvajati v ICZR na Igu) se izvaja na
daljavo v okolju MiTeam. Navodila za dostop in povezavo do e-učilnice prejmejo tečajniki na
e-naslov, ki je bil naveden v prijavi na usposabljanje oz. predprijavi na razpis za usposabljanje.
Praktični del tečaja za GNPA se bo izvajal v ICZR Sežana, za IDA pa v ICZR Pekre.

Gasilske zveze prosimo, da obvestilo posredujete vsem svojim društvom.

Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!«

Poveljnik:
Franci Petek
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