Medical Response to Major Incidents – Course

UKREPANJE ZDRAVSTVA OB VELIKIH NESREČAH
ESTES Postgraduate Course, 25th- 27thjanuary 2018, Novo Mesto – Slovenija

Spoštovani udeleženci 8. tečaja MRMI
Tudi letos je tečaj MRMI v vojašnici Franca Uršiča v Novem Mestu. Z organizacijo tečaja v prostorih vojašnice
bomo poskusili vsaj nekoliko posnemati resnične okoliščine ob izrednih dogodkih.
Ker se tečaj odvija v prostorih posebnega značaja in v celoti na varovanem prostoru, velja nekoliko drugačni
hišni red. Vse udeležence tečaja naprošamo, da strogo upoštevajo hišni red vojašnice!
Registracija bo potekala v hotelu Balnea, Dolenjske Toplice, po registraciji je organiziran avtobusni prevoz do
vojašnice, kamor bo, po predhodni najavi, omogočen vstop vsem udeležencem tečaja.
Udeležence tečaja naprošamo, da se prvi dan seminarja registrirajo v hotelu Balnea v Dolenjskih Toplicah od
10.00 do 11.00 ure, ter se po registraciji z avtobusom odpravijo proti vojašnici Novo Mesto. Prtljago boste
lahko pustili na recepciji in vam jo bo v sobo dostavilo hotelsko osebje. Razpored prevozov v in iz vojašnice
proti hotelu je označen na programu in na koncu teh navodil.
POMEMBNO
Prijavljeni na predtečaj radijskih zvez se morajo registrirati med 08:30 in 09:00!
Posamezniki zamudniki v vojašnico ne bodo mogli vstopiti sami. Vkolikor bi posamezni tečajniki zamudili
odhod avtobusa, naj poiščejo enega izmed organizatorjev tečaja za nadaljnja navodila.
Gibanje znotraj vojašnice je omejeno in pod nadzorom. Tečaj bo potekal v dveh vojaških objektih. Skupna
predavanja bodo potekala v stavbi jedilnice, kjer bodo organizirani tudi odmori za kavo in kosilo. Praktični del
bo potekal v zgradbi A, v prvem nadstropju. Udeležence tečaja naprošamo, da med samim tečajem izklopijo
mobilne telefone oz. opravijo nujne pogovore zunaj zgradbe. Zaradi varnega gibanja po vojašnici prosimo
udeležence, da pridejo na delavnico v ustrezni (varni) obutvi.
V zgradbah vojašnice je kajenje prepovedano, za kadilce so namenjeni prostori pred vhodom v stavbo.
V zgradbah kjer bo potekal tečaj, se tečajniki lahko gibljejo prosto, razen posebej označenih delov stavbe
kamor je vstop onemogočen in prepovedan. Zaplete nepooblaščenega gibanja rešuje vojaška policija. V
primeru zapletov ali težav pokličite inštruktorja MRMI in sodelavca SV Zlatka Kvržiča na 041-376-236 .
Po koncu delovnega dneva je organiziran prevoz z avtobusom nazaj v hotel Dolenjske Toplice. Razpored
prevozov v in iz vojašnice proti hotelu je označen na programu in na koncu teh navodil.
V petek, 26. januarja 2018, je ob 20:00 v kleti Hotela Balnea skupni UZVN večer oziroma MRMI evening. Če
imate spremljevalce/spremljevalke, jih lahko povabite zraven, doplačilo je minimalno (vplačate ob
registraciji)! Tečajniki imajo skupno večerjo in večerno druženje plačano v kotizaciji!
Želimo vam uspešno delo in veliko novih izkušenj s tečaja.
Razpored avtobusnih prevozov:

1.dan

2.dan

3.dan

izpred hotela Balnea v vojašnico

09:00 predtečaj radijskih zvez
11.00 vsi ostali
08.00

08.30

iz vojašnice v Dolenjske Toplice

18.45

17.50

18.40

Morebitne spremembe Vam sporoči organizator med usposabljanjem.

