Základní pokyny pro chování a k ochraně obyvatelstva
ve městě při vzniku mimořádné události
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 krajského nebo městského úřadu 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.

Varovné signály
Při hrozbě nebo vzniku mimořádné události se dnem 1.11.200. zavádí na celém území České
republiky jeden varovný signál "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA". Signál je vyhlašován
kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vyhlašován třikrát za sebou v
cca tříminutových intervalech.
Kolísavý tón sirény

VŠEOBECNÁ
- délka tónu 140 vteřin
VÝSTRAHA
POŽÁRNÍ
POPLACH

Hlavní činností obyvatelstva je ukrytí v
domech nebo evakuace (vyvedení).

Přerušovaný tón sirény po dobu Hlavní činností je záchrana lidských životů a
1 minuty
následně majetku. Zamezit šíření požáru

POZOR !!!
Každou první středu v měsíci ve 1200 hod. se provádí zkouška provozuschopnosti
elektrických sirén nepřerušovaným tónem v délce 140 vteřin.
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Když zazní siréna
Když zazní siréna, vznikla mimořádná situace. To znamená , že může jít o více než jen o
"zápach" nebo dráždivý vzduch.

Když zazní siréna, Platí tyto základní pravidla:
l. Běžte do domu
Když slyšíte sirénu,běžte ihned do domu,pokud možno co nejdříve. To platí pro každého.
To může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům.
Děti, které jsou ve škole, musí zůstat v budově. Jejich ochrana je zabezpečena vedením školy.
Nesmějí být puštěny do svých domovů. Ve škole jim musí být řečeno, co mají dělat.
Pokud jste v dopravním prostředku vystupte z něho a co nejdříve vstupte do nějaké budovy.
Varujte sousedy, pokud usoudíte, že neslyšeli sirénu.

2. Uzavřete dveře a okna
Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobnosti
signalizovat únik toxických látek, plynů nebo jedů. Uzavřením prostoru snížíte
pravděpodobnost vlastního zamoření. Další instrukce se dozvíte z rozhlasu.

3. Zapněte rádio
Informace o mimořádné události můžete získat prostřednictvím regionálního rozhlasového a
televizního vysílání

4. Další způsoby vyrozumění a varování
Informace o mimořádné události můžete získat využitím - mobilních prostředků HZS,
policie ČR, městské policie - místního rozhlasu v části města - rozhlasu na závodech, ve
velkoprodejnách - motohlídek s megafony - vyhláškou starosty města.

Co dělat při nařízené evakuaci
-

dodržujte pokynů orgánů města, popřípadě zaměstnavatele, kteří organizují nebo zajišťují
evakuaci
dbejte pokynů k evakuaci osob nařízených velitelem zásahu
dodržujte stanovené zásady k opuštění bytu
dostavte se na určené místo
při použití vlastních vozidel, dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci
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Co dělat v případě nutnosti opuštění bytu - domu
a) dodržujte pokyny starosty města nebo jim pověřených pracovníků, zaměstnavatele, kteří
zabezpečují evakuaci (vyvedení) občanu z prostoru ohrožení
b) dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte s sebou :
- základní potraviny a trvanlivou vodu
- předměty denní potřeby
- osobní doklady, peníze, cennosti
- toaletní a hygienické potřeby, léky
c) dostavte se na určené místo
d) při použití vlastních vozidel, dodržujte pokyny orgánů zabezpečující mimořádnou událost

Činnost při opuštění bytu či budovy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

uhasit otevřený oheň v topidlech
vypněte elektrické spotřebiče
uzavřete přívod vody a plynu
ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
kočky a psy si vezměte s sebou
Obléci si ochranné prostředky (ochrannou roušku, pokrývku hlavy, boty z umělé hmoty,
gumák nebo pláštěnku, rukavice a pod.),

Havárie ve skladu chemikálií nebo při dopravní havárii s únikem
nebezpečných látek
Nezbytná doporučení :
a) okamžitě opustit nejkratším způsobem zamořený prostor – není-li možné se ukrýt v domě
ZÁSADA – směrem proti větru
b) co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti
c) uzavřete a utěsněte okna, dveře a další otvory
d) vypněte ventilaci
e) sledujte zprávy v regionálních informačních prostředcích
f) připravte si prostředky improvizované ochrany
g) budovu opusťte jen na pokyn

První pomoc – pobyt v prostoru zamořeném amoniakem (čpavkem)
-

opustit zamořený prostor směrem proti větru
vždy lékařské ošetření
při inhalaci postiženého dopravit na čerstvý vzduch
zajistit tělesný klid
při zástavě dechu umělé dýchání
odstranit kontaminovaný oděv
zasaženou kůži omýt
zasažená místa překrýt sterilním obvazem
zabezpečit lékařské ošetření
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Chování při podezření z teroristické akce
-

nedotýkejte se podezřelého předmětu
otevřete dveře a okna
zatáhněte záclony, závěsy nebo žaluzie
opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem určených míst
vezměte s sebou všechny osobní věci (osobní doklady apod.)
dodržujte pokyny a instrukce bezpečnostních složek (policie, hasiči)

Způsob individuální ochrany
K individuální ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných škodlivin při mimořádných
událostech se využívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla.

Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla
K bezprostřední ochraně před toxickými účinky nebezpečných látek se lze chránit
improvizovanými prostředky. Jedná se o jednoduché pomůcky, které si občané připravují
svépomocí z dostupných prostředků a které omezeným způsobem nahrazují prostředky
individuální ochrany.
Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních součástí, které
jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí kterých je možné chránit jak dýchací cesty, tak
celý povrch těla. Při použití této ochrany je třeba dbát následujících zásad:
- celý povrch musí být zakryt, žádné místo nesmí zůstat nepokryté;
- všechny ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit;
- k dosažení vyšších ochranných účinků kombinovat více ochranných
prostředků nebo použít oděvu v několika vrstvách.

Ochrana hlavy
K ochraně hlavy se doporučuje použít čepice, šátky a šály, přes které je vhodné převléci
kapuci případně nasadit ochranné přilby (motocyklové, pracovní ochranné přilby, cyklistické,
lyžařské atd.), které takto chrání i před padajícími předměty.

Ochrana obličeje a očí
Ochraně obličeje a očí je nutno věnovat největší pozornost. Jedná se zde o kombinaci ochrany
povrchu těla s ochranou dýchacích cest.
Zvláštní pozornost je proto nutné věnovat ochraně úst a nosu, které jsou vstupní branou
dýchacích cest. Nejvhodnějším způsobem je překrytí úst a nosu složeným kusem flanelové
látky či froté ručníkem, mírně navlhčeným ve vodě či ve vodném roztoku sody nebo kyseliny
citrónové, a upevněným v zátylku převázaným šátkem či šálou.
K improvizované ochraně očí jsou nejvhodnějším prostředkem brýle uzavřeného typu
(potápěčské, plavecké,lyžařské a motocyklové, u kterých je nutné přelepit větrací průduchy
lepicí páskou). V případě, že nejsou takové brýle k dispozici, lze oči jednoduchým způsobem
chránit přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či
gumou v úrovni lícních kostí.
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Ochrana trupu
Obecně platí zásada, že každý druh oděvu poskytuje určitou míru ochrany, přičemž větší
počet vrstev zvyšuje koeficient ochrany.
K ochraně trupu jsou nejvhodnější následující druhy oděvů:
- dlouhé zimní kabáty;
- bundy;
- kalhoty;
- kombinézy;
- šusťákové sportovní soupravy
Použité ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic. U krku lze k
utěsnění použít šálu nebo šátek, který omotáme přes zvednutý límec. Bundu je nutné utěsnit v
pase, nejlépe pomocí opasku či řemene. Netěsné zapínání a různé nežádoucí trhliny v oděvu
je nutné přelepit lepicí páskou. Ke všem ochranným oděvům je vhodné použít pláštěnku nebo
plášť do deště. Tyto se utěsňují pouze u krku, pokud jsou z pogumované nebo vrstvené
tkaniny musí být pogumovaná strana zvenčí. V případě, že nemáme pláštěnku k dispozici,
můžeme ji nahradit přikrývkou, dekou či plachtou, kterou přehodíme přes hlavu a zabalíme se
do ní.

Ochrana rukou a nohou
Velmi dobrým ochranným prostředkem rukou jsou pryžové rukavice. Ochranný účinek je tím
větší, čím je materiál silnější. Vhodnější jsou rukavice delší, neboť chrání zápěstí a částečně i
předloktí.
Rukávy přesahující přes okraj rukavic, pokud nejsou ukončeny nápletem nebo pryží,
převážeme u okrajů řemínkem nebo provázkem. Jestliže by mezi rukavicí a rukávem vzniklo
nechráněné místo, musíme zápěstí ovinout šálou, šátkem, igelitem apod.
Nemáme-li k dispozici žádné rukavice, ovineme si ruce látkou, šátkem apod., aby byly
alespoň krátkodobě chráněny a nepřišly do přímého styku se škodlivými látkami.
Pro ochranu nohou jsou nejvhodnější pryžové a kožené holínky, kozačky, kožené vysoké boty.
K ochraně nohou je nutno zabezpečit, aby mezi nohavicí a botou nezůstalo nechráněné místo.
Nohavice přesahující přes boty u dolního okraje převážeme provázkem nebo řemínkem.
Nepřesahuje-li nohavice přes boty ovineme nechráněné místo kusem látky, šátkem apod. Při
použití nízkých bot je vhodné zhotovit návleky z igelitových sáčků či tašek.

Vymezení použití improvizované ochrany
Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla je určena:
-

k přesunu osob do improvizovaných úkrytů (domů, bytů);
k úniku ze zamořeného území;
k překonání zamořeného prostoru;
k evakuaci (vyvedení) ze zamořeného prostoru

DOPLNIT po vyhlášení Stavu ohrožení státu nebo Nouzového stavu !

Individuální ochrana dýchacích cest a povrchu těla
Při stavu ohrožení státu by byl proveden výdej prostředků individuální ochrany pro vybrané
kategorie osob. Tyto prostředky budou na pokyn centrálních orgánů dodány z centrálních
skladů .
Prostředky individuální ochrany :
- dětské ochranné vaky
- dětské ochranné kazajky
- dětské ochranné masky
- ochranné masky
Opatření přijatá starostou města k zabezpečení tohoto úkolu :
Již nyní je organizačně připraven způsob a rozsah přípravy a průběhu výdeje prostředků
individuální ochrany určeným kategoriím osob.
Občané města budou o organizaci a průběhu výdeje informováni využitím:
- mobilních prostředků HZS, PČR, městské policie apod.;
- místního rozhlasu ve městě;
- rozhlasu na závodech, velkoprodejnách
- regionálního rozhlasového a televizního vysílání;
- nařízením starosty (vyhláškou), letáky
- využitím výlepových ploch
- shromáždění občanů
K zabezpečení výdeje prostředků individuální ochrany se vytváří komise a střediska výdeje
prostředků individuální ochrany (PIO), které ve své kompetenci určí starosta města.
K zabezpečení činnosti těchto zařízení jmenuje členy komise a obsluhy středisek výdeje z řad
pracovníků městského úřadu.
Organizačně jsou vytvořeny ve městě čtyři výdejní obvody. V každém obvodu bude zřízeno
jedno středisko výdeje prostředků individuální ochrany. K zajištění výdeje v osadách bude
zřízeno středisko výdeje mobilní.
Přehled o střediscích výdeje :
č. l v zasedací síni městského úřadu- nám. Dr.E. Beneše 85
č. 2 v domě pečovatelské služby ul. Lípová čp. 545
č. 3 v Základní umělecké škole ul. J. A. Komenského 677
č. 4 v budově městského kina – ul. V.Řezáče 93
č. 5 pro části města Hradiště, Klášterecká Jeseň, Lestkov, Rašovice, Suchý Důl
- m o b i l n í středisko výdeje

Stejným způsobem budou občané informováni v dostatečném časovém předstihu i o
dalších plánovaných mimořádných opatřeních k zajištění ochrany obyvatelstva města.

