
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

USPEŠNO PROSTOVOLJNO DELO
KORAK

ZA KORAKOM

   Prijave v administrativni podpori delovišča:
•	 datum prihoda
•	 osebni podatki in kontaktne informacije
•	 priporočilo združenja
•	 kontaktna oseba ekipe
•	 registrske tablice in model vozila (če se uporablja)
•	 sklic na sprejemni prostor

   Nastanitev in prehrana:
•	 šotor, javni objekti ali lokalne turistične nastanitve
•	 navedite posebne zahteve (verske, kulturne, zdravstvene, hrana...)

  Pristojne organizacije organizirajo skupne prevoze 
(avtobusi, javna prevozna podjetja) 

  Osebna vozila (prostovoljci in/ali združenja)
 če je to dovoljeno

Vključevanje prostovoljcev v sistem poveljevanja
Seznanitev in usposabljanje na lokaciji  
(«briefing» dan kasneje)
Vloge in naloge (kdo, kaj in kako ravna?)
Uporabljajte ustrezno OZO
Delovne aktivnosti
Dekontaminacija
Poročanje o opravljenem delu in pridobljenih 
izkušnjah (za boljše delo v naslednjih dneh)

Poročajte o vaših izkušnjah / podajte predloge
Vrnite vso opremo in odnesite osebne predmete
Potrdilo o opravljenem prostovoljnem delu
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2 Prevoz na lokacijo

Logistika

Vodja delovišča

Glavni operativni štab

Vodja ad-
ministrati-

vne podpore 
delovišča

Vodja 
menze

Higienski 
referent

Vodja za 
opremo in 

vzdrževanje

Vodja 
požarne 
varnosti

Za upravljanje območja je priporočljivo, da se imenuje vo-
djo delovišča, ki bo sodeloval z operativnim štabom, ter 
tehnične vodje delovišč.

RAZDELITEV OPREME ZA OSEBNO ZAŠČITO

Netkano 
oblačilo

Rešilni jopičNepremočljiv 
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Zaščitni 
čepki. 
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Delovne roka-
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obutev.
Škornji.
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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

PRED 
ODHODOM NA 
ONESNAŽENO 

OBMOČJE

KDAJ 
NA LOKACIJI

PO 
ZAKLJUČENEM

 DELU

DELO S PROSTOVOLJCI 
PRI RAZLITJU NAFTE


