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MEDIJIMA
Predmet: Aktivnosti u mjesecu zaštite od požara
- priopćenje, dostavlja se Poštovani,
Mjesec svibanj mjesec je zaštite od požara, a vatrogasci 4. svibnja slave blagdan svog
nebeskog zaštitnika svetog Florijana. Ove godine s obzirom na epidemiju bolesti COVID-19
uzrokovanu koronavirusom SARS-CoV-2, obilježavanja neće biti u onom obimu i načinu kako je to
bilo prijašnjih godina. Međutim, to ne znači da vatrogasci neće biti prisutni i da neće provoditi
određene aktivnosti u skladu s epidemiološkom situacijom i mjerama zaštite.
Ove godine naglasak će biti na provođenju preventivnih mjera zaštite od požara. To znači
da će se obavljati provjere hidrantske mreže, posebno u višestambenim objektima. Provjeravat
ćemo i prohodnosti evakuacijskih puteva, vatrogasnih pristupa te upozoravati na eventualne
uočene nepravilnosti. Sve su to elementi koji su ključni za provođenje intervencije te kako bi
vatrogasci mogli reagirati na vrijeme i pružiti adekvatnu pomoć u slučaju pojave požara.
Također, ono što vatrogasci mogu napraviti i što će sigurno raditi je smotra vatrogasne
opreme i tehnike, odnosno pregled vozila i opreme kako bismo bili spremni za ljetnu požarnu
sezonu koja nam dolazi.
Prijašnjih godina najviše smo u mjesecu svibnju bili usmjereni na naše najmlađe, ove
godine te aktivnosti svest ćemo na minimum. Naravno da su vrata naših domova otvorena za sve
zainteresirane, međutim apeliramo da se ipak prije posjeta naši sugrađani najave vatrogascima
kako bi navedena aktivnost bila provedena u skladu s uputama epidemiologa i odlukama
nacionalnog Stožera civilne zaštite.
Što se tiče samih aktivnosti Vatrogasne zajednice Karlovačke županije, svečane sjednice
ove godine neće biti kao niti svete mise, međutim predstavnici Zajednice upalit će svijeću na sam
blagdan sv. Florijana za sve preminule vatrogasce.
S poštovanjem,

Županijski vatrogasni zapovjednik
Goran Franković, dipl.ing.sig.
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