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Zdravje in varnost 
 

• Pomen zdravja in varnosti 

• Pazite na svoje zdravje in varnost 

• Pregled nevarnosti pri reševanju z nafto 

onesnaženih prostoživečih živali 



Usposabljanje 

Pregled  

Splošna 
predstavitev 

Na terenu 

V objektu 

Iskanje in 
zbiranje 

Žive živali 

Poginule živali 

Prevoz živali 

Postavitev 
objekta 

Stabilizacija 
živali 

Nadzorna soba 
Štab 

Zdravje in 
varnost 

Triaža 
Umivanje 

Rehabilitacija 
Izpust 

Ni vključeno 



Pomen zdravja in varnosti 

• Vsi moramo poskrbeti zase 

• Za zdravje in varnost smo 

odgovorni vsi  

• Vodje vas bodo obvestili o 

tveganjih in vam dali navodila  

 

 



Pomen zdravja in varnosti 

Ključna pravila: 

 

• Oceno tveganja je treba izdelati 
pred začetkom aktivnosti 

 

• Sledite navodilom 

 

• Če aktivnosti ni mogoče izvesti 
varno, jo je treba preložiti na 
kasneje ali pa jo preklicati 

 

 



Pazite na svoje zdravje in varnost 

To lahko dosežete z 

• dobrim zdravstvenim stanjem 

• osebno zaščitno opremo 

(OZO) 

• ustreznim vedenjem 

• higieno 

• varnim delovnim okoljem 

 



Dobro zdravstveno stanje 

• Priporočila za sodelovanje v 

interventnih aktivnostih na 

terenu: 

– samo starejši od 18 let  

– brez bolezenskih stanj 

(vključno z nosečnostjo) 

– dobro psihično stanje 

– so sposobni obvladovati stres 

 

 



Osebna zaščitna oprema (OZO) 

• Za delo z nafto 
– Osnovna OZO  

– Rokavice, zaščitni kombinezon  

– Nosite jih, kadarkoli je to zapovedano 

 

• V dodatni OZO so lahko: 
– Za delo na plaži 

• Vodoodporna oblačila 

• Gumijasti škornji 

• Rešilni jopič 

 
– Za delo z živalmi 

• Posebne rokavice 

• Očala 

• Zaščitna maska 

 

• Nosite primerna oblačila v plasteh 

 



Vedenje 

• Sledite navodilom 
– Navodila so v vašo korist in v korist 

interventnega ukrepanja 

– Ne jejte/pijte na delovišču 
• Uporabite prostor za počitek  

• Poročajte o vseh poškodbah 
– So nastale zaradi spregledane 

nevarnosti? 

– Vsaka poškodba lahko ogrozi vaše 
zdravje 
• okužba 

– Na delovišču bo na voljo komplet prve 
pomoči 

 



 

Hand Washing Technique: 
 

Wet hands and apply soap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipment needed for effective 

hand washing 

 
 Wash hand basin 

 Soap preferably liquid soap 

 Clean hand towel or disposable 

paper towel 

 Hand towels should be 

regularly changed and should 

be washed at the highest 

possible temperature indicated 

on the manufacturers label. 
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ADVICE ON HAND WASHING 

FOR THE GENERAL PUBLIC  

STOP! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Have You Washed 

Your Hands ? 

 
Website: http://www.hpa.org.uk 

Higiena 

Umivajte si roke 

 

• Pomembno je, da si roke umivate 
natančno in temeljito 
– Uporaba mila ali antiseptičnih 

tekočin zmanjšuje širjenje bolezni in 
preprečuje hude okužbe 

• Umijte si roke ko: 
– Spremenite delovno mesto 

– Pred in po pripravi hrane za živali 

– Pred in po jedjo, pitjem ali kajenjem 

– Pred odhodom iz prostorov 

• Ne glede na to, ali ste nosili rokavice 
ali ne 



Zdravo in varno delovno okolje 

Lahko prispevate z 

• Vzpostavitvijo delovnih navad 
– Na vseh območjih vzdržujte red 

in čistočo 

– Živali in ljudje naj bodo ločeni 

– Uporabljajte prostore za 
dekontaminacijo 

– Odstranite vodo s tal 

• Opozarjanjem na vsako 
skorajšnjo nesrečo 

• Upoštevanjem znakov 

• Prepoznavanjem nevarnosti 



Nevarnosti pri reševanju z nafto 

onesnaženih prostoživečih živali 

Glavne nevarnosti so 

povezane z: 

• nafto 

• živalmi 

• opremo 

• delovnim okoljem 

 



Nafta 

• Strupeni hlapi 
• vdihavanje 

• Toksične sestavine 
• Nekatere dražijo kožo ali prehajajo skozi 

kožo v telo 

 

• V vsakem primeru se obrnite za nasvet 
na pristojne organe 
– Je preveč nevarno? 

• Potem preložite ali prekinite dejavnost 

– Katera OZO bi me zaščitila? 

• Bodite previdni s "svežo" nafto 
– Iz pravkar razlite nafte se lahko 

sproščajo najbolj strupene sestavine 

– "postarana" nafta je manj strupena 

• Uporabite priporočeno OZO 



Živali - telesni stik 

• Živali grizejo, praskajo in pikajo 
– Večje živali lahko tudi udarijo in 

povzročijo modrice 

 

• Z uporabo OZO in "zdravega 
razuma" boste zmanjšali 
morebitne poškodbe na najnižjo 
možno mero 

• Dobro, sočutno ravnanje z 
živalmi je „ključ“ do še dodatnega 
zmanjšanja tveganja morebitnih 
poškodb 



Živali - bolezni 

• Živali prenašajo bolezni  

– Zoonoze so bolezni, ki se 
prenašajo z ljudi na živali in 
obratno 

 

• Večino bolezni (vklj. zoonoze) 
je mogoče omejiti z: 

– Doslednim vzdrževanjem 
pogojev higiene 

– Uporabo ustrezne OZO 

– Živali in ljudje naj živijo ločeno 

– Temeljitim umivanjem rok 



Oprema predstavlja potencialna 

tveganja 

• Zagotovite, da je vsa 

oprema v dobrem stanju 

• Naj bo dobro vzdrževana 

• Ko ni v uporabi - jo 

shranite 

• Prepričajte se, da veste, 

kako se jo uporablja 

 

 



Delovno okolje 

• V začasnih objektih je 

treba posebno skrb 

nameniti uporabi 

električne opreme 

– Posebej takrat, kadar 

se uporablja voda 

• Možna je uporaba 

grelnikov - nevarnost 

opeklin 

 



Predvsem pa 

• Uporabljajte zdravo 

pamet! 
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Ves material, pripravljen v okviru projekta POSOW, je na voljo brezplačno. Nobenega dela te PowerPoint predstavitve se ne 
sme na kakršenkoli način tržiti, izposojati, prodajati najemati ali distribuirati v tržne namene. Cilj informacij, ki so na voljo v 
tej predstavitvi, je izključno zaradi poenostavitve dostopa do informacij na področju pripravljenosti in odziva na 
onesnaževanje z nafto z ladij v  Sredozemskem morju. POSOW predstavitve so na voljo le za informativne namene. Vsako 
spremembo, pregled in posodobitev gradiva, ki se bodo pripravile v okviru projekta, odobri REMPEC s privolitvijo njegovih 
partnerjev; navedene spremembe se vedno nanašajo na izvirnik, izdelan v okviru projekta. REMPEC in njegovi partnerji ne 
zagotavljajo, da je to gradivo brez napak, niti ne prevzemajo pravne odgovornosti za natančnost, popolnost ali uporabnost 
podatkov, vsebovanih v predstavitvi. REMPEC in njegovi partnerji ne prevzemajo odgovornosti ali obveznosti za kakršnokoli 
neposredno, posredno ali posledično škodo zaradi uporabe gradiva, ki je na voljo v PowerPoint predstavitvah projekta 
POSOW.  
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REMPEC  
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Tel: +356 21 337 296/7/8  
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E-mail: rempec@rempec.org 
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