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Poklicna gasilska enota Celje (v nadaljevanju PGE Celje) je osrednja gasilska enota v Mestni občini Celje in je hkrati tudi gasilska enota širšega 
pomena (v nadaljevanju GEŠP) na širšem celjskem območju. PGE Celje zagotavlja 24 urno pripravljenost s štirimi gasilskimi izmenami po 14 
gasilcev. Naloge gasilskih enot širšega pomena so posredovanje ob prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi in nesrečah na vodi ter druge 
naloge zaščite in reševanja širšega pomena v Republiki Sloveniji. GEŠP so po Sloveniji enakomerno časovno porazdeljene za doseganje predvidenega 
optimalnega prihoda, ki se ocenjuje na 20 minut. Ravno tako se GEŠP med seboj delijo po velikosti (tip 1, tip 2 in največji tip 3) oz. po dodatnih 
pooblastilih in operativni zmogljivosti.

Že v začetku januarja 2020 smo v gasilski enoti, kakor tudi na nivoju države v sodelovanju z Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev in z Upravo RS 
za zaščito in reševanje (v nadaljevanju URSZR), spremljali razvoj dogajanja v svetu na področju t. i. novega koronavirusa. Prioritetna naloga je bila 
zagotavljanje nemotenega delovanja poklicne gasilske enote z vidika možnosti okužbe enote, zagotavljanje potrebnih količin ustreznih zaščitnih 
sredstev in priprava smernic oz. operativnih postopkov z upoštevanjem preprečevanja širjenja virusa ter postopkov dekontaminacije prostorov pri 
sumu na COVID-19. Slednje smo dobili kot dodatno nalogo za opravljanje iz strani URSZR-ja.

Ključna točka pri vseh zgoraj naštetih nalogah je dejansko poznavanje novega koronavirusa. V času pred razglašeno pandemijo je bilo relativno 
malo znanega o virusu, zato so nam bile v prvi vrsti v pomoč domače pristojne službe (Nacionalni inštitut za javno zdravje, Združenje slovenskih 
poklicnih gasilcev, področni strokovnjaki iz URSZR in Slovenske vojske ter Gasilska šola), razne študije iz tujine ter priporočila mednarodnih gasilskih 
organizacij. Z vsemi zbranimi podatki smo lahko sprejeli ustrezne operativno-organizacijske ukrepe.

Slika 1: Dekontaminacija

Foto: Boris Žnidarko
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Na PGE Celje smo tretji teden v mesecu februarju 2020 uvedli operativno-organizacijske ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19. Ukrepi 
so vsebovali vsa priporočila NIJZ-a, dodatno smo omejili dostop na območje gasilske enote, uvedli obvezno uporabo zaščitnih rokavic in obraznih 
mask na intervencijah in prekinili vsa usposabljanja izven gasilske enote. Zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja gasilske enote smo prekinili z 
letnimi dopusti. Iz štirih izmen sestavili dodatno peto izmeno 14 gasilcev. Ta je bila na čakanju na delo za obdobje 14 dni, nato je sledila rotacija 
izmene. S peto izmeno smo tako zagotovlili rezervo v primeru okužbe katere izmed izmen.

Naši resursi so dimenzionirani in pripravljeni za delovanje ob zahtevnih nesrečah z nevarno snovjo običajnih razsežnosti, vključno z bioagensi. V 
tem primeru pa smo bili primorani, dejansko čez noč, dve gasilski vozili (vozilo za prevoz moštva in vozilo za prevoz opreme) spremeniti v vozili za 
izvajanje dekontaminacij COVID-19. V dekontaminacijski vozili smo namestili vso potrebno osebno zaščitno opremo, naprave za nanašanje 
dekontaminacijskega sredstva, vključno z dekontaminacijskim sredstvom, in ostalo opremo za nemoteno delovanje ter poskrbeli za ustrezno 
označitev vozil. Predvideli smo tudi, da lahko vozili delujeta samostojno oz. v kombinaciji s tovornim vozilom z dvigalom, za primere pri izvajanju 
dekontaminacij večjih površin. S tem smo omogočili delovanje dveh samostojnih gasilskih oddelkov na terenu ter neobremenjenost trenutnega 
vozila za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi. Zraven vozil je bilo potrebno urediti še prostor za 72 urno časovno dekontaminacijo 
osebne zaščitne opreme s pomočjo ozatorja, urediti dodatni prostor za skladiščenje že pripravljenega dekontaminacijskega 
sredstva in opreme ter na zunanjem pokritem delu dodatno namestiti IBC cisterno za medicinske odpadke. Tako smo se v nekaj urah 
reorganizirali in bili v pripravljenosti, da nas Regijski štab civilne zaščite aktivira in pošlje na kontaminirano območje. 

Slika 2: Oprema vozila za izvajanje dekontaminacij

Foto: Boris Žnidarko

Slika 3: Skladišče

Foto: Boris Žnidarko
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Če ste pričakovali, da boste v zgoraj zapisanem besedilu slišali o presežkih na področju optimizacije logističnih procesov na področju 
zaščite in reševanja, se žal motite. Lahko bi omenil kar nekaj področij v sistemu zaščite in reševanja, kjer bi bilo potrebno delovanje 
najprej sploh vzpostaviti in šele  nato optimizirati. Z gotovostjo vam lahko potrdim, da so bile poklicne gasilske enote na začetku v veliki 
meri prepuščene same sebi in svoji iznajdljivosti. 

Verjetno so bile tudi ostale interventne službe v istem položaju, ampak ne smemo se pritoževati, saj smo tukaj za vas. 

Slika 1: Časovna dekontaminacija

Foto: Boris Žnidarko

Epidemija je lep primer, da je potrebno v mirnodobnem času namenjati pozornost kriznemu menedžmentu in vsem 
tistim potencialnim nevarnostim, za katere mislimo, da se nam ne morejo zgoditi. V mislih nimam samo nekaj načrtov 

na papirju, ampak dejansko pripravljenost tistih služb, na katere vsi davkoplačevalci »računamo«.


