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O RAZKUŽEVANJU OBJEKTOV V JAVNEM SEKTORJU ZARADI COVID -19

1. Razkuževanje objektov v javnem sektorju (šole, vrtci, objekti občin, državnih organov, javnih
zavodov,…) zagotovijo pristojni v okviru lastnih kapacitet oziroma najamejo za razkuževanje
verificirano organizacijo (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, veterinarske organizacije,
razna podjetja, itd.);
2. Samo v izjemnih primerih, ko razkuževanja ne morejo opraviti sami oziroma s pomočjo verificirane
organizacije, lahko razkuževanje izvede teritorialno pristojna gasilska enota širšega pomena
(GEŠP) s pooblastilom za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi;
3. V primeru razkuževanja s strani GEŠP, se naročnik za izvedbo razkuževanja dogovori s krajevno
pristojno izpostavo Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), ki odobri
aktiviranje teritorialno pristojno GEŠP;
4. Teritorialno pristojno GEŠP aktivira pristojni Regijski center za obveščanje (ReCO);
5. GEŠP izvede razkuževanje z ustreznimi napravami in razkuževalnimi sredstvi (vodikov peroksid
6%, Ecocid, Virocid). Razkuževalna sredstva za GEŠP zagotavlja URSZR. Prav tako bodo GEŠP
na izpostavah URSZR za uporabo na voljo zmogljivejši mobilni dekontaminacijski generatorji
DECON 250 M, primerni tudi za uporabo vodikovega peroksida.
6. GEŠP poroča v ReCO o izvedeni intervenciji, ki jo ReCO zavede v SPIN kot intervencijo večjega
obsega »Epidemija COVID od 19. 10. 2020«, kot dogodek »Epidemije in okužbe ljudi, živali in
rastlin«;
7. Intervencija (stroški dela gasilcev in uporabe vozil) se obračuna po »Ceniku gasilskih storitev
Gasilske zveze Slovenije« oz. enotnem ceniku poklicnih gasilskih enot. GEŠP račun za izvedbo
storitve izstavi neposrednemu naročniku.
Kontakt za morebitna dodatna vprašanja je Tanja Tofil: tanja.tofil@urszr.si
Poslano:
-

GEŠP s pooblastilom za reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
Izpostave URSZR in ReCO,
GZS in ZSPG,
Občine preko izpostav URSZR.

Priloge:
-

Mnenje Urada RS za kemikalije glede uporabe vodikovega peroksida
Smernice za dekontaminacijo s hladnimi zamegljevalniki
Priporočila za preprečevanje prenosa okužbe z novim koronavirusom (Sars-Cov-2) za gasilce
in ostale pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč

