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VARNOSTNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE 

ŠIRJENJA NALEZLJIVIH BOLEZNI  

(COVID-19, GRIPA IN PODOBNO) 

PRI IZVEDBI GASILSKIH USPOSABLJANJ 



Varnostni ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni pri izvedbi gasilskih 

usposabljanj, sprejeto na 19. seji Poveljstva GZS, 25.3.2021 
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1. RAZLAGA 

 

Z namenom preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni, kot so COVID-19, gripa in podobno, so 

v času izvajanja gasilskih usposabljanj sprejeti dodatni ukrepi oz. navodila, ki jih morajo – poleg 

navodil NIJZ – upoštevati vsi deležniki usposabljanja.  

Varnosti ukrepi veljajo v primerih: 

 ko je razglašena pandemija v državi ali lokalnem okolju, 

 ko obstaja povečano tveganje za širjenje nalezljivih bolezni, 

 ko tako odloči krovna organizacija. 

 

2. ORGANIZATOR USPOSABLJANJA 

 

Ukrepi, ki jih pred izvedbo posameznih usposabljanj izvede organizator usposabljanj. 

 

2.1. TEORETIČNA USPOSABLJANJA (PREDAVANJA) 

Učni prostori (teoretična predavanja): 

 zagotovi učni prostor, ki omogoča vsaj 2 m razdalje med tečajniki, predavatelji in 

drugim pomožnim osebjem; 

 prostor mora biti dobro zračen; 

 vsak tečajnik naj sedi za svojo mizo, z upoštevanjem varne razdalje med tečajniki (vsaj 

2 m); 

 mize naj bodo opremljene z imeni tečajnikov, ki sedijo vedno na istem mestu; 

 zagotovi zadostne količine razkužila za roke, ki mora biti na razpolago vsaj pri vhodu v 

učni prostor; 

 vhod v učni prostor opremi z varnostnimi navodili in napotki; 

 učni prostor, namenjen za potrebe tečaja, se po končanih predavanjih ustrezno dobro 

prezrači (prepih 15 min) in površine dotikanja očisti s čistili ali razkuži – priporočljivo 

je, da se prostor vsaj 2 uri ne uporablja za druge dejavnosti. 

 

2.2. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE (VAJE) 

Vadbeni poligoni (praktične vaje): 

 praviloma se vadbeni poligoni nahajajo na prostem ali v nezaprtih prostorih (največ 3 

zaprte stene); 

 delovna oprema in orodje, ki pride v neposredni stik s kožo, se po vsakem delu očisti s 

čistili ali razkuži; 

 praktična usposabljanja se izvedejo z minimalnim potrebnim številom udeležencev oz. 

se upoštevajo vsakokratna določila; 
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 oprema, ki pride v stik z obrazom, se uporablja čim manj; tečajnik jo prinese s sabo in 

je njen edini uporabnik; po uporabi se tovrstna oprema temeljito očisti ter (praviloma)  

varno shrani za vsaj 2 dni; 

 med razlago ali demonstracijo je razdalja med udeleženci vsaj 2 m; 

 razporeditev opreme za vadbo mora biti takšna, da je v največji mogoči meri 

zagotovljena razdalja 2 m med udeleženci vaj; 

 če 2-metrske razdalje ni mogoče zagotoviti, morajo udeleženci nositi obrazne zaščitne 

maske, skladno z navodili NJIZ – priporočeno je, da se obrazne zaščitne maske nosijo 

ves čas. 

 

Uporaba gasilskih vozil: 

 uporaba notranjih potniških prostorov v vozilih naj bo omejena na minimum; 

 med uporabo potniških prostorov morajo udeleženci nositi obrazne zaščitne maske; 

 potniške prostore se po uporabi očisti s čistili ali razkužili. 

 

2.2.1. VODENJE EVIDENC, KONTAKTNA ŠTEVILKA, DEŽURNI ZA UKREPANJE, UKREPANJE 

Organizator usposabljanja: 

 pooblasti člana tečajne komisije oz. vodjo tečaja, ki ima nalogo spremljati 

epidemiološko stanje v državi, lokalni skupnosti in na tečaju; omenjeni član ima vsa 

pooblastila za primerno ukrepanje – njegove odločitve glede varnosti in zdravja so 

dokončne; 

 vodi točno evidenco tečajnikov in učnega kadra po zaključenih skupinah na osnovi 

pedagoške ure ali vadbene točke; iz dnevnika morajo biti razvidni dolgotrajnejši in 

bližnji stiki med udeleženci; 

 tečajnikom in učnemu kadru zagotovi način in kontakt sporočanja spremembe 

zdravstvenega stanja; 

 o možnih okužbah zaradi kontaktov anonimno obvešča tečajnike in ostale udeležence, 

vir okužbe se ne razkriva (varovanje osebnih podatkov); 

 v primeru javljene okužbe enega ali več udeležencev prekine usposabljanje do 

epidemiološke ocene tveganja; usposabljanje se nadaljuje, ko je tveganje v celoti 

odpravljeno; 

 ima dolžnost odložiti ali prekiniti usposabljanje tečajnikom, ki so potrjeno bolni ali 

kažejo znake obolelosti; 

 odslovi tečajnike, ki ne spoštujejo varnostnih napotkov in navodil; 

 zagotovi izjave o zdravstvenem stanju in vzdrževanju sanitarnega reda. 
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3. TEČAJNIKI IN UČNI KADER 

 

Dolžnosti tečajnikov in učnega kadra so: 

 pred tečajem izpolnijo in podpišejo izjavo o spoštovanju navodil in javljanju 

zdravstvenega stanja organizatorju; 

 ravnajo se skladno z navodili učnega kadra in organizatorja tečaja; 

 med učnim procesom in odmori vzdržujejo varnostno razdaljo vsaj 2 m v vseh 

okoliščinah; 

 redno si razkužujejo roke; 

 vzdržujejo higieno kašlja; 

 v zaprtih prostorih in na prostem, ko razdalje 2 m ni mogoče vzdrževati, uporabljajo 

obrazne zaščitne maske tipov: 

 EN14683, tip 1,2,3 (medicinska maska) 

 EN 149-2001, FFFP 1,2,3 (respirator) 

 NIOSH-42CFR84 vsaj N95 ali višja stopnja zaščite (N99 …) 

 GB2626-2006, vsaj KN95 ali višja stopnja zaščite. 

 predavatelji in inštruktorji smejo začasno sneti zaščitno masko za potrebe izboljšanja 

andragoškega procesa; 

 razkužujejo ali varno shranjujejo osebno in skupno zaščitno opremo po vsaki uporabi; 

 organizatorju usposabljanja javljajo spremembe lastnega zdravstvenega stanja in 

spremembe zdravstvenega stanja v gospodinjstvu udeleženca tečaja; 

 rokovanje kot pozdrav je prepovedano, nadomešča ga gasilski pozdrav z roko 

(salutiranje). 

 

Tečajniki prihajajo na tečaj posamično. Če slednje ni mogoče, tvorijo čim manjše skupine, ki se 

vozijo skupaj v istem vozilu – če je le mogoče, naj bodo v teh skupinah isti gasilci. Imena 

zaključenih prevoznih skupin javijo organizatorju tečaja za potrebe spremljanja stikov. 

 


