PGD in PIGD gz

Številka: 184/20-bb
Datum: 15.9.2020

Zadeva: VABILO NA PREDSTAVITEV OPREME
V skladu z letnim planom dela, usposabljanja in strokovnega izobraževanja Vabimo vse gasilske enote naše
gasilske zveze na predstavitev specialne gasilske opreme, ki je lahko marsikomu tudi uvod za plan nabave.
Predstavljena oprema bo iz področja nove generacije HIDRAVLIČNEGA ORODJA (škarje, razpirala, cilindri, eforce orodje,….) ter HIDRAVLIČNI PODPORNIKI za potrebe reševanja izpod ogroženih objektov (ruševine,
eksplozija, preobremenitve objektov, prometna nesreča večjih vozil,….) proizvajalca WEBER HYDRAULIK.
Vsekakor je PGD Velenje osrednja enota v občini Velenje kakor tudi GEŠP enota, ki mora imeti tudi nekaj več
opreme in bo koristila za posredovanje na celotnem območju Šaleške doline. Na njihovo pobudo se v ta
namen k predstavitvi povabi vse gasilske enote naše GZŠD.

Predstavitev bo v soboto, 17. 10. 2020 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih PGD Velenje.
URNIK:
09.45 Zbor udeležencev, evidentiranje z podpisom udeležencev v skladu z navodili NIJZ
10.00 Uvodni pozdrav, kratka pol urna predstavitev opreme v dvorani PGD Velenje
11.00 Praktični prikaz opreme, kjer se bomo na dvorišču razdelili v 2 skupini, vodili nas bodo 3-4
inštruktorji, na razpolago tudi 2 osebna vozila za razrez
13.00 Zaključek, razdelitev potrdil za udeležence
Zaradi ukrepov COVID-19 je število udeležencev omejeno in sicer največ 2 iz vsake gasilske enote.
Udeleženci naj bodo v delovni obleki, kdor pa želi delati na praktičnih vajah pa naj ima sabo tudi gasilsko
zaščitno opremo za tehnično reševanje v skladu z pravili GZS.
Predstavitev bo trajala predvidoma do 13.00 ure. Za malico in pijačo bo poskrbljeno. Poveljstvu MO Velenje
bo izobraževanje štelo tudi pri točkovanju ocenjevanja.
Zaradi evidence in same organizacije prosimo, da svoje udeležence z imenom in priimkom prijavite na
mail: gz.velenje@siol.net najkasneje do petka, 9.10.2020.
NAVODILA NIJZ:
Pred vstopom v dvorano je obvezna uporaba maske in razkuževanje rok. Upoštevati je potrebno varnostno
razdaljo oz. navodila za zadrževanje v javnih prostorih. Organizator bo zagotovil vse potrebno, zato je število
udeležencev omejeno. Podrobnosti sledijo na lokaciji izobraževanja.
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