
P O S O W
Preparedness for Oil-polluted 

S h o r e l i n e  c l e a n u p  a n d  

Oiled Wildlife interventions

Zdravje je vedno 
na prvem mestu

NASVETI ZA USPEŠNO PROSTOVOLJNO DELO

POSOW je projekt, ki ga sofinancira EU v okviru finančnega instrumenta za civilno zaščito in v sodelovanju z organizacijami 
ISPRA, Cedre, Sea Alarm in CPMR, koordinira pa ga REMPEC, Regionalni center Barcelonske konvencije

 Vedno se ravnajte po navodilih 

vašega neposrednega vodje

 Opravljajte svoje naloge in 

spoštujte delo drugih

Vsi smo pomembni

 Skrbno ravnajte z opremo, za 

katero ste odgovorni

 Vaši predlogi so vedno 

dobrodošli 
Namen sestankov je delitev 

izkušenj in informacij

Vaš prispevek je 
pomemben

 Upoštevajte navodila vodje za 
varnost

 Seznanite se s pravilno uporabo 

OZO
 Bodite pozorni in pomagajte os-

talim prostovoljcem
 Opravljajte vaše naloge in se 

v primeru dvoma obrnite na 
vašega vodjo

 Ko ste utrujeni, se spočijte, 
 zamenja naj vas nekdo drug:

Gre za vašo varnost in za 
varnost drugih

  Opozorite na vsako nesrečo ali

 možnost nesreče

  Pravice - Dolžnosti
 Zaprosite za nezgodno zavarovanje:Nesreče in bolezni, povezane z vašimi dejavnostmiŠkodno zavarovanje Seznanite se s pravno zakonodajo:Odgovornost

Vrsta povračila Nikoli ne podcenjujte pomena  usposabljanja in informativnih ses-tankov na terenu:Nudijo vam pomembne informacijeS svojimi izkušnjami lahko še izboljšate skupinsko deloVsako razlitje nafte se drugačno Vaš trud si zasluži priznanje

POROČILO O NESREČI/MOŽNI NESREČI

UDELEžENcI: 1- Ime in priimek: ............................. Poklic: ..............................

2- me in priimek:  .............................. Poklic: ..............................

3- me in priimek:  .............................. Poklic: ..............................

URADNA 
PRIJAVA Policija ☐ Organizator in odgovorni ☐ Zavarovalnica ☐ Ostalo ☐ Navedite : .............

Izpolnil: Ime in priimek: ......................................

Položaj:.....................................................
Datum: ....................................................
Podpis: .....................................................

Ostali preventivni ukrepi
za preprečitev ponovitve 
dogodka:

POROčILO O NESREčI/
mOžNI NESREčI

Opis:..........................................................................................

Poškodbe:  ............................................................................

Prejeta oskrba: ...........................................................................

Vzrok poškodbe: ................................................................................

Poročilo o nesreči/možni nesreči

Datum (DD/MM/LL):...............................

Čas:......................................................

Lokacija: .................................................

To je priporočen obrazec, uporabljen iz priročnika «Organizacija prostovoljstva pri odpravljanju 

onesnaževanja obale», ki se je pripravil v okviru projekta ARCOPOL leta 2012.

  medijski koordinator je odgovoren za posredovanje potrebnih informacij medijem. Z 
javnostjo in mediji lahko komunicira samo izrecno pooblaščena oseba.

  prostovoljci, ki dobijo neposredne prošnje po informacijah s strani medijev, morajo 
poskrbeti, da te prošnje posredujejo pristojnemu medijskemu koordinatorju.

  prostovoljci, ki želijo posneti ali objaviti fotografije in videoposnetke, morajo zaprositi 
za dovoljenje vodjo, ki je odgovoren za to področje dela.

Delovni pogoji in obveznosti

Od prostovoljcev pričakujemo, da bodo upoštevali vse varnostne predpise in navodila svojih 
vodij in osebe, odgovorne za varnost na mestu intervencije med usposabljanjem, uvajanjem 
in operativnim delom na mestu razlitja. Zlasti so dolžni:

  Natančno izpolniti obrazec za prijavo prostovoljstva, še posebej glede naslednjih 
osebnih podatkov: kontaktni podatki za izredne primere, podatki o trenutni terapiji, 
alergije in posebni zdravstveni pogoji

  zagotoviti, da sta vodja ali odgovorni za varnost seznanjena, oziroma da ju obvestijo 
o kakršnemkoli znaku bolezni in o vseh poškodbah

  biti sposobni dokončati najmanjše predvideno število izmen v roku sedmih dni

  upoštevati prepoved kajenja kjerkoli na prizadetem območju razlitja nafte

  Nositi OzO in ustrezna oblačila glede na podnebje in na ugotovljene nevarnosti, ter 
imeti s seboj rezervna oblačila. zaščitna obleka bo na voljo na mesta razlitja

  ne prinašati s seboj predmetov, ki lahko zaradi iskrenja predstavljajo resno nevar-
noost, npr. mobilni telefoni, vžigalniki, vžigalice, cigarete, baterijske svetilke

  Prinesti s seboj dovolj hrane in vode za prvih nekaj ur. Hrana in pijača bosta kasneje 
na voljo na mestu samem.

mediji

Fotografije in videoposnetki 

Varnost osebnih predmetov

  sami ste odgovorni za varnost svojega osebnega premoženja.

  predlagamo, da na mesto razlitja ne prinašate dragocenih predmetov.

PUBLIKACIJA ZA PROSTOVOLJCE
Ta publikacija je povzetek priročnika «Organizacija prostovoljstva pri odpravljanju onesnaževanja obale», ki ga je pripravila organizacija cedre v okviru projekta ARcOPOL leta 2012 (idejo zanj pa je dobila pri Službi za varstvo obalnega morja Severne Irske). To publikacijo lahko uporabite kot osnovo za pripravo pogodbe s prostovoljci s čimer zagotovite, da bodo seznanjeni z minimalnimi zahtevami kot tudi, da jih bodo upoštevali.

Pomembno je, da ste seznanjeni z naslednjimi nevarnostmi, katere se lahko pojavijo med usposabljanjem in dejanskim delom na mestu razlitja:
Izpostavljenost soncu, vetru in dežju

  Hipotermija, hipertermija
  Izčrpanost

  Poškodbe, ki vam jih, med ravnanjem z njimi, lahko povzročijo ptice ali morske želve
  Poškodbe pri hoji po mastnih ali neravnih tleh, kot so skale na plažah
  Utopitev pri čiščenju ali poskusom izlova ptic
  možna izpostavljenost škodljivim kemikalijam, ki lahko ob neposrednem stiku poškodujejo kožo
  Tetanus (preverite, da ste se cepili pred manj kot desetimi leti)
  Izpostavljenost bakterijam, glivicam, virusom, parazitom in živalskemu prhljaju
  Izpostavljenost potencialno škodljivim hlapom, kot so tisti, ki jih oddajajo ogljikovodiki
  Hišne nevarnosti, povezane s pripravo hrane, spolzkimi tlemi, čistili
  morebitne poškodbe med vožnjo ali zadrževanjem v bližini vozil/težkih strojev.

Varnost ljudi je osnovnega pomena in odgovorno osebje si bo prizadevalo, da odpravi ali kar najbolj učinkovito zmanjša tveganja na delovišču. Prostovoljcev, ki niso primerno telesno pripravljeni in zdravi, ne bomo izbrali.

Vsi prostovoljci morajo biti stari najmanj 16 let ali več, biti morajo dobrega zdravja oziroma brez zdravstvenih težav. če jemljete določene vrste zdravil, ste noseče, ste alergiki ali imate težave z led-vicami, jetri ali pljuči, je priporočljivo, da pred prijavo k prostovoljnemu delu razmislite o posvetu z zdravnikom.

Da bi zagotovili učinkovit in nemoten potek del, morajo vsi prostovoljci podpisati pogodbo za naj-manj «...»  dni (trajanje opredeli pristojni organ).

 Starost, zdravstvene težave, potrebe

Nevarnosti

DELO S PROSTOVOLJcI 
PRI RAZLITJU NAFTE


