POKYNY K CHOVÁNÍ V NEBEZPEČNÝCH SITUACÍCH
ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ / ZE STACIONÁRNÍHO
ZAŘÍZENÍ
- nacházíte-li se v blízkosti vzniku mimořádné události, ihned se vzdalte ve směru kolmém na směr
větru a ukryjte se v nejbližší budově,
- při úniku z ohroženého prostoru si chraňte zejména dýchací cesty (použijte kapesník, příp. jinou
látku, máte-li možnost, navlhčete ji vodou)*,
- pokud jste v budovách, uzavřete a utěsněte okna, dveře a všechny ventilační otvory, vypněte
všechna ventilační zařízení,
- v případě zdravotních potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc,
- pomozte ve vašem okolí starým a nemocným spoluobčanům,
- uzavřete domácí zvířata,
- ohrožený prostor bude označen a střežen policií,
- mějte

zapnutý

radiopřijímač

s

naladěnou

stanicí,

věnujte

pozornost

i místnímu rozhlasu a rozhlasovým vozům, okna neotvírejte, zachovávejte klid, rozvahu a kázeň,
nevycházejte z budov,
- řiďte se výhradně pokyny orgánů obce a záchranářů.

REÁLNÉ NEBEZPEČÍ VICHŘICE / TORNÁDA
-

zůstaňte doma a pokud to není nezbytně nutné, nikam nevycházejte ani nevyjíždějte,

-

zkontrolujte uzavření všech oken a dveří,

-

v blízkosti domu (na zahradě) upevněte nebo uschovejte volně položené předměty,

-

odveďte do bezpečí zvířata,

-

odvezte do garáže, příp. jiného krytého místa automobil,

-

držte se dál od oken a nezdržujte se v místnostech těsně pod střechou,

-

najděte si bezpečnou místnost v nižších podlažích nebo ve středu budovy,

-

nadále se řiďte pokyny orgánů obce a záchranářů.

REÁLNÉ NEBEZPEČÍ PŘIROZENÉ POVODNĚ
- pokud jste majiteli auta, připravte jej k evakuaci nebo ho včas odvezte na bezpečné místo,
- odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
- připravte si prostředky pro zabezpečovací práce (pytle s pískem),
- připravte si evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
- do evakuačního zavazadla (batoh, cestovní taška, kufr) uložte zejména osobní doklady, peníze,
pojistné smlouvy,

cennosti,

osobní

léky, toaletní a hygienické

potřeby,

oblečení

a vybavení pro přespání, základní trvanlivé potraviny, pitnou vodu a dále si vezměte s sebou
mobilní telefon s nabíječkou a FM rádio (postačí MP3 přehrávač s nabíječkou), berete-li s sebou
domácího mazlíčka, nezapomeňte přibalit pro něj krmivo a misku,
- evakuační zavazadlo označte svým jménem a adresou, dětem vložte do kapsy lístek
s osobními údaji,
- přestěhujte majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží),
- utěsněte kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech,
- odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty v okolí budovy,
- v budově ani mimo budovu nenechávejte v dosahu vody nebezpečné látky (chemikálie, apod.),
- sledujte zprávy sdělovacích prostředků,
- nadále se řiďte pokyny orgánů obce a záchranářů,
- o reálné možnosti evakuace a dalším postupu Vás budeme dále informovat.

REÁLNÉ NEBEZPEČÍ PŘÍVALOVÉHO DEŠTĚ
- pokud jste majiteli auta, připravte jej k evakuaci nebo ho včas odvezte na bezpečné místo,
- odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
- připravte si prostředky pro zabezpečovací práce (pytle s pískem),
- připravte si evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
- do evakuačního zavazadla (batoh, cestovní taška, kufr) uložte zejména osobní doklady, peníze,
pojistné smlouvy,

cennosti,

osobní

léky, toaletní a hygienické

potřeby,

oblečení

a vybavení pro přespání, základní trvanlivé potraviny, pitnou vodu a dále si vezměte s sebou
mobilní telefon s nabíječkou a FM rádio (postačí MP3 přehrávač s nabíječkou), berete-li s sebou
domácího mazlíčka, nezapomeňte přibalit pro něj krmivo a misku,
- evakuační zavazadlo označte svým jménem a adresou, dětem vložte do kapsy lístek
s osobními údaji,

- přestěhujte majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží),
- utěsněte kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech,
- odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty v okolí budovy,
- v budově ani mimo budovu nenechávejte v dosahu vody nebezpečné látky (chemikálie, apod.),
- sledujte zprávy sdělovacích prostředků,
- nadále se řiďte pokyny orgánů obce a záchranářů,
- o reálné možnosti evakuace a dalším postupu Vás budeme dále informovat.

HROZBA VZNIKU ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ
- připravte si evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
- do evakuačního zavazadla (batoh, cestovní taška, kufr) uložte zejména osobní doklady, peníze,
pojistné

smlouvy,

cennosti,

osobní

léky,

toaletní

a

hygienické

potřeby,

oblečení

a vybavení pro přespání, základní trvanlivé potraviny, pitnou vodu a dále si vezměte s sebou
mobilní telefon s nabíječkou a FM rádio (postačí MP3 přehrávač s nabíječkou), berete-li s sebou
domácího mazlíčka, nezapomeňte přibalit pro něj krmivo a misku,
- evakuační zavazadlo označte svým jménem a adresou, dětem vložte do kapsy lístek s osobními
údaji.
- pokud jste majiteli auta, připravte jej k evakuaci nebo ho včas odvezte na bezpečné místo,
- odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
- přestěhujte majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží),
- odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty v okolí budovy,
- v budově ani mimo budovu nenechávejte v dosahu vody nebezpečné látky (chemikálie, apod.),
- sledujte zprávy sdělovacích prostředků,
- nadále se řiďte pokyny orgánů obce a záchranářů,
- buďte připraveni na možnou evakuaci!!!
Pokyny k evakuaci:
-

uzavřete přívod vody, plynu a elektrické energie,

-

uhaste otevřený oheň v topidlech.

- máte-li k dispozici vozidlo s dostatečným množstvím pohonných hmot, použijte jej
k evakuaci
- ostatní občané se dostaví s evakuačním zavazadlem k evidenci na určené

shromaždiště

evakuovaných osob, ze kterého budetou převezeni do určeného evakuačního střediska

- zachovejte klid a kázeň a pomáhejte osobám se sníženou pohyblivostí, nadále se řiďte pokyny
orgánů obce a záchranářů

INFORMACE PRO OBYVATELSTVO PŘI VYHLÁŠENÍ EVAKUACE
Evakuaci podléhá veškeré obyvatelstvo v ohroženém prostoru. Všichni občané zde bydlící se
dostaví s evakuačním zavazadlem do stanoveného času hodin na určené stanoviště.
- do evakuačního zavazadla (batoh, cestovní taška, kufr) uložte zejména osobní doklady, peníze,
pojistné smlouvy,

cennosti,

osobní

léky, toaletní a hygienické

potřeby,

oblečení

a vybavení pro přespání, základní trvanlivé potraviny, pitnou vodu a dále si vezměte s sebou
mobilní telefon s nabíječkou a FM rádio (postačí MP3 přehrávač s nabíječkou), berete-li s sebou
domácího mazlíčka, nezapomeňte přibalit pro něj krmivo a misku,
- evakuační zavazadlo označte svým jménem a adresou, dětem vložte do kapsy lístek
s osobními údaji,
- občané, kteří se přemístí do místa ubytování mimo obec vlastním vozidlem, oznámí tuto
skutečnost na obecní úřad
- domácí mazlíčky je možno vzít s sebou, ostatní zvířata – máte-li čas – odveďte do bezpečí
a zabezpečte krmivem a vodou; v opačném případě vypusťte,
- před opuštěním obydlí uhaste otevřený oheň v topidlech, vypněte elektrické spotřebiče mimo
chladničky a mrazničky (v případě povodně i tyto spotřebiče), uzavřete přívod vody a plynu (v
případě

povodně

i

elektřinu),

ověřte

situaci

u

sousedů,

uzamkněte

byt

a s evakuačním zavazadlem se dostavte na určené místo.
- v případě potřeby poskytněte pomoc nemocným a starším spoluobčanům, pozornost věnujte i
dětem bez dozoru,
- s problémy, spojenými s evakuací, které nemůžete vyřešit vlastními silami, se obraťte
na obecní úřad

