Ludia sll,JVcdomuJu rtziká, ktoré OhfPUljU ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy,
keď sú priamymi účastnl1tml havárií, ~lvelrlÝch pohrOm alebo katastrof. To, aM dokážu
zvládnuť vzniknutú situáciu, závisí od Ich pripravenosti. Dôsledky mimoriadnych udalostf
potvrdzujU, že neznalosť vhodnej rOj3kcle na vzniknuHl situáciu, ~tebo je! pcdceňcveníe
seoiu s paolkou, znásobuju straty na zllJotoch a zvyšujú počet zdravotne postihnutých rudr.
Kaž~ý z nás by sl m~l os\OoJlt lákladné Infolllläcie O spôsoboch a postupoch, ktoré mu
pomOfu v prfpa~e potreby ochrántf žIVot, zdravie alebo majetok.
Táto prfrucka má usmernil vaše konanie 'ti prfp~de akútneho ohrozenia, oomect spozna( možné nebezpečenstvo a poskytnuf základný návod, ako sa zachovať v čase, kedy
Je potre~ná pomoc.
.

KTO PATRI OO INTbROVA~E:HO
ZÁCHRANNÉHO SVSTEMU
(ĎALEJ LEN lZS)?

•

•
Koordlr-ačné stredisko Integrovaného
láchrahného systému a operátori tlesĎo-

vej linky 112

•
•

alebo činnosti podľa osobitných predpisov,
jednotky civilnej oohraoy,
obecná {mestská polída},
Slovenský Červený krii,
Iné právnické osoby alebo fyzické osoby, ktorvch predmetom činnosti je po.
skytovanle pomocl v tiesnI.

Základné záchranné zložky IZS:
•
•

Hasičský a ~ácl1rannýzbor,
poskytovatelia záchrannej zdravotnej

•
•
•

j{onlrolné cl1emlcké laboratórium
Horská zacnrennä slullia,
~anská záchfanná služba.

Útvary policajného zboru

služby,
CO.

CO

JE TO TIESEm

Ostatné záchranné zloiky 'ZS:
•
•
•
•
•

Ozbrojené sHy Slove/1skeJ republiky,
obecné (mestské) haslčské lbary,
záVodné hasičs!-lé útvary,
záVodné haslčské zbory,
pracoviská vy\IDná\'ajúce štátny dozor,

TIESEŇ je stav, pri klOromje bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo
životné prostredie a postihnutý Je odl<á2aný
na poskytnutie pomooí.

KEĎ ZAZNIE SIRÉNA:
"rozf

alebo VlJllkJa mip:1ori~n~ udalosť,
pocra tónu signálu a df8(y jeho ltvanla listILa, pred ~(m vás varuje,
poč!lvaj1:e následntí hovoremi info,máciu vysielam) rozhlasom. televfziou alebo hlasenrm obecného (mestského)
rozhlasu.

1
2
3

Varovanie obyvatefstva sa vykonáva varolllljml sll!lJálml:
VŠEOBECNE

OHROZENIE

dvnJnllnútovým

rosu,

ako

al

pri

kolrsavým tónom
možnosti f02.šfrenia

sirén

pri

následkov

ohrození

alebo

mimoriadnej

pr!lIznlku

mimoriadnej uca-

udalosti.

OHflOZENIE VODOU
stálym tónom sirén prI ohrozeni ničivými

šesl'rnlnutoyÝrn

Koniec ohrozenia

alebo

koniec pôsobenia následkov
mimoriadnej uosícsu sa vyhla.
s•.•
je sigoálo{11 KONiEC OHROZENIA - dvojmjnLlt0vým stál~

tčncm sirén bez. opakollanla.
Varovný signál sa ihneď
po skončenf dopri'la síovnou
Inform<1clou vo vyslelanf rozhlasovýcll a lelevfznych stanfc
stého •••.
mteslnYQh i1fonnačn~'ch
prostr1edlloctl obcí .
•c.olisavým tónom sirénv lJ\'a-

nf2

mlflútsa počas vojnového
stavu a počas vojny vyhlasuje

aj ohrozenie v prepade moiného
vzdu~ného napadnutia územta
štátu. Slovná Informácia pri
takomto ohrozeni obsahuje
vymedzenie územia, pre ktoré
Je ohrozenie vyhlásc.né a výraz
~zdušný J)OIIlach.
PRESKÚŠANIE
schopnosll

nla obyvaterstva
dvojm[nútovým

po

prevádzkyvarova-

systémov

sa vykonáva
stálym tónom

sirén,
predchádzajúcom InfOflllovahr obyvatetstva o čase
skúš1-;y.

účinkami

vody.

Evakuácia Je odsun ohrozených osôb, zvierat, pripadne vecf z ohrozeného územia. Vyvyhlásenf mimOfi&cfnej situácie. Vykonáva sa z dôvodu nevyhflUtného časového obmedzeni~ pobytu osOb na ohrozenom IJzell'lFt<rátkodobo. s možným nävratom
osôb do 72 hodrn. Dlhodobo, s možným návratom po 72 rodinách.
hlesule sa až po

AKÉ NEVYHNUTNÉ
•
•
•
•
•
•

o PATR EN lA UROBIŤ

PRED EVAKUÁ'CIOU?

unaslt otvorený oheň vo vykurovacfch zariadeniach a iných spafovaclCh zariadeniach.
Vypnúť I<úrenie.
Uzatvoril hlavný príVQd vody, plynu, eJeI<l.:rlnu nevypínaf.
Odpojiť anténlle .zvody.
Vypnúť olektrlcké spotrebiče (mImo chlElQníčiek cl mrazničiek).
Pripr<Jvif sl evakuačnú batoilnu, uzamknú{ byt a urýchlene sa dostavJl na určené miesto

eval(uäcle.
•
•

•

Presvedčlr sa, či suseQja vedia o vzniknutej situácII a o evakuácii.
Ak môžete, sleDujte rozhl<Js. televfzlu. miestny rozhlas ap., kde sa dOZ\1ete Informácie
o možnom ohrozenľ,
Pomoci' imobHflYm obyvaLerom a upozorniť na obyvaterov. ktorí odmietli t'Nal...uäciu.

[VAKUACNÁ ~TOŽtNA:
Hmotnost evakuačnej batožiny nemOže preslahnut:
u dospelych osôb - 50 kg na jednu osobu.
u det( - 25 kg na Jednu osobu.

Odporúčaná evakuačná bafoilna:
•
•
•
•
•
•
•

•

osobné doklady. doležité dokUmenty, cennosti, peniaze,
os9!;lné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby.
základné potra\liny na dva až tri dni. éaj. vodu,
predmety dennej polreby a osobnej hygienY,
vrecko\IÚ lampu, svíečku, zápa\l~y.
prtkrývku, spací vak,
náhradnú osobou bielizeň. náhradný odev. obuv, nepremokavý
dalšie nevyhnutné osobné vecI.

plášť.

Vozidlo ptepMvujúce nebezpečnú látku jeoznačen6' (olanžovo sfa,bena tabujka
s čiernym popisom) identlflkačného éfsla látky (prflclad benzín :1203) a stupiia
nebezpečia (ho/lav/na II. stupňa).

KONAJTE!
•
•

•
•
•

Odstavte vozidlo, pedta možnosti mImo dosah pôsobenia flGbezpečnej látky tak, aby
bola zachovaná prejazdnos( komunikácie pre záchrMoé jednotky.
Ak ste sa neo(:akávane ocitli v dosahu pôsobenia netJezllečn.ej látky ~astavte motor
\fozJdla a urýchlene opustlte komamlnovaný priestor. Chráňte sl dýchaclo cesty. naprf·
klad prlložencu vreckovkou.
Be2 ohrozenia vlastnej osoby zistíte CO S<Jstalo. V žIadnom prípade sa nepribližl,ljle
k havarovanérnu vozidlu, z ktorého uniká nebezpečná látkjJ.
Oznámte nehodu na linke 112. alebo na niektoré z črsel zloiiek Integrovaného lächrannéno systemu.
Nadoijkajte sa nebezpečnej látky, ani predmetov, ktoré by ~OU mohli by( kontaminované.
Po ptfchode záchranárov sa rIadle PQkynml velltera zásahu.

PA MÄTAJTE I
•
•
•

Nebezpečná látka v plynnom stave sa vždy šm v smere vetra.
Únik z ohrozeného priestoru volte vždy kolmo na smer vetra.
Ochranná maska, alebo Improvizované fJfostrledky ochrany jednotlFvca slúžia len na
rýchly jjnlk z kontaminovaného priestoru, nie n~ pobyt II ňom.

2ACHOVÁt POKOJ A ROZVAHU, NEŠÍRtt PANIKU'
Ďalej
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je potrebne:

Improvizovane sl chrániť dýchacie cesty vlhkou tkanlnou, opustif urýchlene ot,ro~el'\Ý
priestor - ~ol/11Qna smer vetra a uj{ryf sa vo Vhodnej buoovc.
Sledo\lat Informácie v televízii, rä~iu II obecnom (mestskom) rozhtese.
Plnif pokyny vydané oprávnenými osoba 111
l.
Vyhotoviť sllmprolllzoVané prostriedky ochrany.
Utcsnit okná, dvere a ine vetracie otllory.
Zbytočne I'IetelefClJlo\la1.
Poskytnút pomoc susedom a spofupracovnfkorn
(najma delom, sroršfm, chorým a bezvládnym osobám).
Odstrániť z verejnej komunikácIe vlastné voztdto. ktoré by prekážalo pn činnosti zäonrsnáro'J.
Dodržinvať nariadené hygienické, protiepidemiologické a prouepizootické opatrenia
a režimy karantény.
Sledova! zdravotný stav rodinných pnsluSn(kov prlebelne a zamamehávať Ich telesnu
teplotu,

Aké sú prostriedky Individuálnej oChrany osôb?
Improvizované (krátkOdobá ochrana na opustenie kontaminovaného priostoru):
ocllranné rúško 1:vreckov~y. \liacerých vrsnev gály, uteráku,
plášť do dažda,
•
gumo\lé čižmy,
•
rukavice (igelitové vrecká),
•
rôzne kombinézy z lmpregnovaných materiálov.
•
•

PRED OHROZENfM POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI

•

Vytypovať si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené I/OOOU,
Umiestniť hodnotné veci zo suterénov, prfzemny'ch priestorov a garáii do vyššieho po-

schodia.

•
•

•
•
•

Pripravit sl vrecía s pieskom na utesnenle nrzko poloí.ených dverí a okien.
Prlpravlf si trvanlivé potraviny a pltnt1 vodu na 2 - 3 dni.
Ak ste vlastnl1<om osobného automobilu. priPravte ho na použitie.
Ptlpravit sa na evakuáciu osôb, zvierat.
Pripravit sl evakuačml balo1inU.
Upcvnlt veci. ktoré by mohla odnlest voda.

V OBDOBi POVODNí A ZÁPLAV

•
•
•
•
•

Opustiť ohrozený priestor.
Zbytočne neteleionovaf. len v prfpade tiesňového volania.
V prfpade vyhlé'lseflla evakuácle, dodržíavat zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpel<lovaf pokyny členov evokuoonej kOlllIsIe.
V prfpa.de časovej tiesne. okamäte sa presunút na vytypované miesto, ktoré nebude
zaplavené vodou.
Nešfrrr paniku a nerozšírovat neoverené správy.

Ak S'
•
•
•
•
•

vo

VNÚTflI OBJEKTU:

V prvom (~ČtJ
najskôr opustil budovu a dostat sa na otvorené pr\estrallstVQ.
pri úniku Z budov nepoužl\!at výfap~ ani schodY.
Ak sa miestnosť opustiť nepodarí, treba Sa ukryt POOnajs,lnejsiu J\onštTukcJu UudoW,
naprIKlad zárubňu alebo vojsť pod stál.
Ak nIe Je nablízku stOl ani pult. pod ktoré sa mozno ukr)'f, rul<ami sl treba zakryť tvár
il hlavu 8 pr/krčiC sa 'l rohu miestnosti.
Neprfblizovat sa ku sklu. oknám. vonkajšfm dverám a stenšm, krborn ci \l)'50kému n~'

bytku.
•
•

Ncstá{ po"CJ lustraml a lnýlnl ťažkyml zavesen9rnl predmetmi. ktoré by mohU spad nút
Ak spiš, po zobudení sa rýchto zórienlUj a snBi sa nájs( čo najbezpečnejšie miesto.

•

Ak je

AK SI NA OTVORENOM PRIESTRANSTVE:

•

to moŽJl~. neprľbllžovat sa k budovám, stlpom elektrického a telefônneho vedenia, VOJne zaveseným káblom, stromom. vetvám a čomukol\tek, čo by mohlo näsle<1kom
otrasov spadnút
V prrpade vážnejšieho poškodeníe budovy ncpoktišaf sa vojst do vnútra, pokiar na lO
nle je povolenje

od oprávnených

su~JQktov.

)edt'1otné euró:ps1<(lč(alO

Haslčs1<i

~Ie-sňovét~ wlanla

a

VYUŽíVAj

!áCllrann9

átl"lrarma zdravotná

zbor SR

shJt"~

Policajný zbor SR

LINKU 11.2 lEN AK NAOZAJ POTREBUJEŠ POMOC!

046/5421697
meSlts~ pontfeia

.••,tumj1t;ovä záchranná

ban5~a zilohmnoB

!dfčwo1ná služba

&Iufba

Volaf na ňu možno bezplatne a nepretržite - 24 hodín denne - 1. akéhokorvek telefónu
(pevnej linfly, mobilu čl telef6nnej bÚ~ky). VolaJ len \l prfpade, keď Je ohrorenýllvot,
zdra-

vie,.majetok alebo

životné

pralItradie'

Čo je potrebné uviesť ak voláte

na linku

tiesňoveho

volania 1121
P(i Volonf na linku tlesňového volanl<;l 112 treba dodrža! správny postup. aby operá·
tor floord1naóného strediska Integrovaného záchranného systému vedel bez eme~kanla
zabezpečl{ poskytnutie pomoci vys~afIímzächrann}'Ch zložiek. Po spojenf sa s opeŕätorom
vám operátor bude klásť otázky.

Snažte sa zachovat pokoj a vecne odpovedaf na otázky:

•
•
•
•

Co sa stalo? Táto Informácia Je potrebná na posudenIe, akú pomoc vysla ••
Kde sa to stalo? Táto Informácia je nutná k rahkémU a rýchlemu nájdenIu miesta hláserw] udalost',
Komu sa to stalo? Informácie o postlhnutOlll: pohlavie. priblimý vek. počet posnnoutýc!) (pre zabeZpečenie adekvátnej pOO1ocl).
Informácie o "olaJúcom: uéastnrcke Uslo telefónu. z ktoreho voláte pre prípildný spätný kontakt pri hradanr miesta alebo In~h problémoch. pripadne aj meno vol~uceho.

Povedrte llolumlte""e,
kde treba poslat pomoc:
• V byte, na p'8covisl<u al.ebo v inom uzatvorenom priestore: adresa a črslo obJel<tu
(su dOležité obe čísla - červené aj člerne), poschodie, číslo bytu. meno majltera jJylu
•

a ako nájsť dom (hlavne na sidliskách) ap.
Na verejnej komunikácII alebo na vorných priestranstvách:
stručný a výstlzný popis
mjesta udalosti. napr. typické budova nablízku. park. kl'lžo\latka. posledné obec. onbočka, kIlometrovník na dlarn/cl. sPflÍVflo čfslo diarnlce ap.

Operátor koordinačného strediska potrebuje lIeto Informácle <;Ibysa vedel rozhodnúť.
ktorá záctlranné zložka može poskytnút najlepšiu elinajrýchlejsiu pomoc. Môže sa stať.
že operátor bude polJebova( dalšie lnfonnácle. I ked' pomoc Je už na ceste. Nezruste holIor dovtedy, kým operätor nezlsU VŠétky Informácie, ktoré potrebuje. Ak rnčžete zostaňte
krc1tj(y čas oa mieste. odklar ste V(]taU.

