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1. Poskrbite za lastno varnost 

- ocenite ogroženost (drugi plaz) 

- določite smer umika 

- skupina – izberite / določite vodjo 

- sam – določi prioritete 

2. Preverite stanje 

- število zasutih 

- stanje nezasutih 

3. Klic na pomoč 

- skupina – kličite 112 

-sam – začni z iskanjem 

4. Razdelite naloge 

- opazovalec 

- hitri pregled plazovine 

- iskalci 

- sonderji, kopači 

5. Določi iskalno območje 

- kje je bila žrtev zadnjič videna 

- prioritetna mesta iskanja – mesta      

  odlaganja 

6. Nastavite lavinsko žolno na iskanje 

- preveri stanje v skupini 

-ponovno preveri ogroženost 

7. Hitri pregled plazovine 

- opazuj, poslušaj, kliči 

8. Triaža 

- vidna / popolno zasuta žrtev  

  (obravnavamo najprej – označi mesto) 

- nevidna žrtev 

  (prični iskati z lavinsko žolno) 

- če si sam kliči 112 

 

OSTANITE MIRNI 
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POMEMBNO: 
Zaporedje opravil je narejeno tako, da v primeru, da katere od točk ne moremo izpolniti 
(premalo ljudi, poškodovani, ni tehničnih možnosti) lahko to točko preskočimo pa se 
kvaliteta reševanja ne bo poslabšala.       
   

9. Prvi signal 

- preišči območje od »zadnjič viden«  do »mesto odlaganja« 

- uporabi »zig-zag« metodo gibanja 

10. Usmerjeno iskanje 

- po prvem signalu sledi indikatorjem na  napravi (razdalja,    

  smer) 

11. Fino iskanje 

- upoštevaj pravilo »pristajanje letala« 

- upočasni gibanje, z napravo se približaj površini plazovine 

12. Določi mesto najboljšega signala 

- križna metoda / pinpointing 

- uporabi funkcijo »MARK« 

- uporabi sondo (pravokotno, spiralno) 

- ob dotiku zasutega s sondo le te NE izvleci 

13. Odkopavanje 

- naj te NE vodi moč in motivacija 

- delaj hitro in premišljeno 

- koplji v »V« obliki na spodnji strani zasutega 

- kopači naj pogosto menjajo položaje 

14. Obravnava zasutega 

- preveri prisotnost zračnega žepa 

- očisti dihalne poti 

- zavaruj zasutega pred nadaljnjo izgubo  toplote 

- upoštevaj smernice PP 

- ugasni lavinsko žolno zasutega 

15. Več hkrati zasutih 

- nadaljuj z iskanjem naslednjega signala 

 


