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aprila 2018 je v
francoskem Crollesu (blizu

Grenobla) potekalo obnovitveno
usposabljanje preglednikov
vrvne tehnike. Evropska direktiva
za osebno varovalno opremo in
proizvajalci vrvne tehnike namreč
zahtevajo, da se vrvna tehnika
redno pregleduje.
Avtor:

Marko Zibelnik

Oboji predvidevajo, da lahko redne
vizualne preglede izvaja uporabnik
sam, redne letne preglede pa lahko
izvaja samo oseba z ustreznimi
kompetencami oziroma znanjem.
Obnovitvenega enodnevnega
usposabljanja se je iz Slovenije
udeležilo 7 oseb, ki so v preteklosti
opravile osnovno tridnevno
usposabljanje – en predstavnik je bil
iz Gasilske šole, dva iz GB Ljubljana,
dva iz GB Maribor in dva iz vrst
samostojnih podjetnikov, ki imajo
med svojimi dejavnostmi registrirano
tudi pregledovanje vrvne tehnike.
Na osnovnem tridnevnem
usposabljanju preglednik pridobi
znanje iz vsebin evropske direktive in
standardov s področja vrvne tehnike.
Znanje, ki ga kandidat potrebuje
za preglednika, mora na koncu
usposabljanja dokazati s podrobnim
pregledom posameznih kosov
vrvne tehnike, ki jih dobi v pregled.
Med štirinajstimi kosi sta tehnično
brezhibna oprema in pomanjkljiva
oprema, preglednik pa jo mora glede
na vrsto napake ustrezno označiti,
popraviti ter po potrebi izločiti
iz uporabe. Licenca oz. certifikat,
ki ga preglednik dobi na podlagi
uspešno opravljenega pregleda
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opreme, velja 3 leta in ga je potrebno
periodično obnavljati. Certifikat
ni vezan samo na pregled vrvne
tehnike proizvajalca Petzl, ampak
omogoča preglede vrvne tehnike tudi
drugih proizvajalcev, ki ne zahtevajo
izključno svojega usposabljanja.
Gasilska šola potrebuje certificiranega
preglednika vrvne tehnike, saj večino
opreme pregleduje sama – v poletnem

času, ko ni usposabljanj in je oprema
v mirovanju. Pregledniku med letnim
pregledom vrvne tehnike ne potrebno
izločiti veliko opreme, čeprav je
oprema zelo pogosto v uporabi.
Razlog za to gre najbrž iskati predvsem
v tem, da inštruktorji že med vajami
izločijo veliko opreme, ki se pri delu
poškoduje – »oporečna« oprema je
izločena iz uporabe že prej, preden jo
dobi v pregled preglednik.

Cepljenje proti klopnemu

meningitisu

Nevarna bolezen, učinkovito cepivo
Klopni meningitis je nevarna bolezen, ki lahko povzroči hude okvare možganskih ovojnic ali možganov in
celo smrt. Zdravljenje je zahtevno.
Na voljo pa je učinkovito cepivo.

Ste vi ali vaši zaposleni izpostavljeni nevarnosti okužbe?
Prenašalci virusa, ki povzroča klopni meningitis, so klopi, ki na človeka prenesejo virus z ugrizom.
Aktivni so od pomladi do jeseni. Zadržujejo se v travi, grmovju in gozdni podrasti. Cepljenje je zato
posebej priporočljivo za osebe, ki se veliko gibljejo v naravi oziroma je njihov poklic povezan z delom
na prostem.

Kdaj, kje in kako se cepiti
Cepljenje je možno skozi celo leto. Za Zavodu za varstvo pri delu cepljenje uspešno izvajamo že vrsto
let. Podatki potrjujejo, da si cepljene osebe zagotovijo visoko varnost pred boleznijo, delodajalci
pa s tem pridobijo bistveno zmanjšanje bolniških odsotnosti zaposlenih iz delovnega procesa.
Bazično cepljenje proti klopnemu meningitisu se praviloma opravi s tremi odmerki cepiva. Po
prvem cepljenju izvedemo drugo po enem do treh mesecih in nato še tretje po devetih do
dvanajstih mesecih. Prvo revakcinacijo, “osvežitveno cepljenje”, se z enim odmerkom opravi po
treh letih, nato pa na pet let.
Cena enega odmerka cepiva je 30 €. Celoten strošek bazičnega cepljenja je 90 €.
Cepljenje poteka v z naročnikom vnaprej dogovorjenih terminih. Na cepljenje se lahko prijavijo
tako posamezniki kot podjetja svoje zaposlene, možno je tudi cepljenje v prostorih naročnika. Za
izvedbo cepljenja prek delodajalca potrebujemo naročilnico in seznam oseb z rojstnimi podatki,
kar nam lahko pošljete po e-pošti.
Več informacij in naročila na cepljenje na Zavodu za varstvo pri delu:
ga. Rebeka Perko, 01 58 55 140, rebeka.perko@zvd.si.

OGLAS

Obnovitev licence za
preglednike vrvne tehnike

Zavod za varstvo pri delu
izvaja tudi ostala cepljenja
(sezonska gripa,
hepatitis A in B, tifus).

www.zvd.si
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