Zásady ochrany osob v případě mimořádné události
V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné situace, jako jsou živelné pohromy (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové laviny,
zemětřesení), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v
chemických provozech a skladech, dopravní nehody s únikem nebezpečných látek,
radiační havárie, ropné havárie) a další, které mohou ohrozit životy, zdraví obyvatel a
způsobit velké škody na materiálních hodnotách.
Tento článek obsahuje návod jak se připravit na dopad možných následků živelných pohrom a dalších mimořádných situací způsobených lidskou činností, které
mohou přivodit tělesná zranění nebo duševní poruchy, ztráty na životech nebo majetku a poškození životního prostředí.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového
zařízení...), která ohrožuje osoby nebo majetek, okamžitě volejte číslo 112 NOVÉ
ČÍSLO TÍSNOVÉHO VOLÁNÍ PLATNÉ V CELÉ EU. Kromě toho je ještě platné
číslo 150 na Hasičský záchranný sbor. V případě vzniku krizové situace
v městské části Brno – Vinohrady volejte tel.linky 544 233412 Mgr. Vrabec,
případně 544 233 413 JUDr. Goláňová
Při předávání zprávy uveďte:
∗

kde hoří

∗

co hoří

∗

své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte

po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy
o požáru.
Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonu 155 - Zdravotnická záchranná
služba.
Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestního činu volejte telefonní číslo 158 -Policie ČR nebo 156 - Městská policie.
OBECNÉ ZÁSADY
Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou
v rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového
vozu, megafonu, a od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady:
RESPEKTUJTE
a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní
rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).
NEROZŠIŘUJTE
poplašné a neověřené zprávy.

VARUJTE
ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí.
NETELEFONUJTE
zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
NEPODCEŇUJTE
vzniklou situaci.
POMÁHEJTE
sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
UVĚDOMTE SI,
že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
UPOSLECHNĚTE
pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy

CO DĚLAT, KDYŽ BUDE NAŘÍZENA EVAKUACE
Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, popř. zaměstnavatele, kteří organizují nebo
zajišťují evakuaci.
∗

Dbejte pokynů k evakuaci osob nařízených velitelem zásahu.

∗

Dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a dostavte se na určené místo.

∗

Při použití vlastních vozidel, dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.

ZÁSADY PRO OPUŠTĚNÍ BYTU NEBO ROD. DOMU V PŘÍPADĚ EVAKUACE
∗

Uhaste otevřený oheň v topidlech.

∗

Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).

∗

Uzavřete přívod vody a plynu.

∗

Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.

∗

Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.

∗

Kočky a psy si vezměte s sebou.

∗

Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře
je předzásobte vodou a potravou.

∗

Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené
evakuační středisko.

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu
v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace.

Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje:
∗

Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a
hlavně pitnou vodu.

∗

Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.

∗

Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.

∗

Přenosné rádio s rezervními bateriemi.

∗

Toaletní a hygienické potřeby.

∗

Léky, svítilnu.

∗

Náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.

∗

Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

HAVÁRIE V CHEMICKÉM ZÁVODĚ, VE SKLADU CHEMIKÁLIÍ NEBO PŘI DOPRAVNÍ HAVÁRII S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
Hlavní činností obyvatelstva je ochrana před účinky chemických látek vhodnými
ochrannými prostředky, ukrytí nebo evakuace.

Nezbytná doporučení:
∗

Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti.

∗

Uzavřete a utěsněte okna a dveře a další otvory.

∗

Vypněte ventilaci.

∗

Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.

∗

Připravte si prostředky improvizované ochrany.

∗

Připravte si evakuační zavazadlo.

∗

Budovu opusťte jen na pokyn.

∗

Informujte se o místech humanitární pomoci.

∗

Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod.

∗

Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.

∗

Při zasažení organismu chemickými látkami platí všeobecná zásada přerušit co nejdříve styk otravných látek s organismem.

V některém z dalších čísel Zpravodaje bude pokračování se zaměřením na prostředky individuální ochrany a způsoby improvizované ochrany osob.
Mgr. Jiří Vrabec

