POKYNY PRE OBYVATEĽSTVO V PRÍPADE SAMOVOĽNEJ
EVAKUÁCIE
V prípade, že chcete rýchlo opustiť priestor ohrozenia a nachádzate sa v uzatvorených priestoroch
vykonajte nasledovné opatrenia :
1. Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
2. Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci ( doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod.).
3. Uzamknite byt.
4. Skontrolujte či Vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
5. V prípade, že vo Vašom okolí sa nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia - pomôžte im.
6. Počúvajte miestny rozhlas, pokyny orgánov vykonávajúcich evakuáciu alebo autorádio, kde sa dozviete
ďalšie potrebné informácie.
7. Priestor opúšťajte vždy kolmo na smer vetra.
8. Ak odchádzate k príbuzným alebo známym, nezabudnite po príchode nahlásiť svoj pobyt na
príslušných úradoch (dôležité pre zistenie počtu zasiahnutých, nezvestných atď.)
9. Vždy zachovávajte rozvahu !
Pri živelných pohromách, katastrofách a haváriách si ľudia spravidla uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú
existenciu alebo bránia realizácii ich potrieb, cieľov a plánov. Dôsledky veľkých havárií potvrdzujú draho
získané skúsenosti. Panika spôsobuje často viac strát na ľudských životoch a škôd na majetku, ako
samotná havária. Najdôležitejší a rozhodujúci je problém informácií, ich rýchle vyhodnotenie a
zabezpečenie prenosu informácií.
Cieľom tejto pomôcky je poskytnúť čo najviac informácií o tom, ako postupovať a ako sa správať pri
živelných pohromách, haváriách alebo katastrofách.
Varovanie obyvateľstva :
Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi :
všeobecné ohrozenie - dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej
udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.
Ohrozenie vodou - šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.
Koniec ohrozenia - dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania
Varovné signály a signál KONIEC OHROZENIA sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou
prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
Kolísavým tónom poplachových sirén v trvaní 2 minút sa počas brannej pohotovosti štátu a počas vojny
vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia republiky. Slovná informácia pri
takomto ohrození obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz "Vzdušný
poplach".
Ak zaznie signál - nastáva núdzová situácia.
Počúvajte signál a zistite pred čím Vás varuje. Počúvajte tiež hlásenie obecného (mestského) rozhlasu,
rádia, TV alebo rozhlasových vozov.
Čo urobiť ?

•

podľa druhu varovného signálu :
- vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt,
- zostaňte doma, poprípade vstúpte do najbližšej budove
Platí to pre každého - v práci, v domácnosti, v škole. Deti zostávajú v škole, kde budú dostatočne
informované. Ak Vás varovný signál zastihne v aute, opustite ho a vyhľadajte čo najrýchlejšie
úkryt.

•

uzavrieť a utesniť okná, dvere, vetráky a podobne,

•

zapnúť rozhlas a naladiť miestnu stanicu alebo TV kanál Slovenskej televízie,

•

sledovať hlásenie miestneho rozhlasu, alebo rozhlasových vozidiel,

•

očakávajte a riaďte sa podľa ďalších informácií,

•

telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky

! POZOR !
Každý druhý piatok v mesiaci sa uskutočňuje o 12.00 hod. previerka funkčnosti sirén, o ďalších
skúškach mimo tento termín informuje rádio a tlač !
POZNÁMKA :
Presvedčiť sa, či vo Vašej blízkosti nie sú ohrození ľudia starí, chorí, neschopní pohybu. Postarajte sa o
deti bez dozoru ! Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte pokoj a rozvahu!
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