Příloha 1

Rady pro občany ohrožených obci pro případ vzniku mimořádné
události v muničním skladu Květná
Když zazní siréna
Pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události slouží sirény.
Sirénami se vyhlašuje varovný signál všeobecná výstraha.

Pro obyvatelstvo – všeobecná výstraha

VAROVNÝ SIGNÁL!

Kolísavý tón po dobu 140 sekund. Může být vyhlašován třikrát za sebou. Signál je ihned po ukončení
následován verbální informací. Po skončení stavu nebezpečí by se varovný signál měl odvolat ve sdělovacích prostředcích.

Tři základní kroky k záchraně v ohrožení
1. neprodleně se ukryjte – zůstaňte doma nebo urychleně vejděte do nejbližšího domu
(obchodu, obytného domu, úřadu)
2. zavřete dveře a okna, abyste snížili množství pronikajícího plynu do vašeho úkrytu
3. ihned po tónu sirény – všeobecná výstraha bude následovat tísňová informace
z obecního rozhlasu nebo rozhlasových vozů složek IZS, ze kterých se dozvíte, co
máte dělat

Obecné zásady chování pro případ ohrožení







nezmatkujte, nejednejte ukvapeně, ale rozvážně a v klidu, nepodceňujte vzniklou
situaci
nerozšiřujte neověřené a poplašné zprávy, snažte se získat informace z oficiálních
zdrojů
pokyny a informace z oficiálních zdrojů respektujte
pomozte zejména zraněným, nemohoucím a nemocným lidem, sousedům a všude
tam kde můžete
majetek zachraňujte až tehdy, když nejsou ohroženy životy a zdraví lidí
telefonní síť bude pravděpodobně přetížena – zbytečně netelefonujte, zvláště pak
ne tam, kde se snaží zajistit vaše bezpečí: policie, záchranná služba, hasiči, státní
správa
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EVAKUACE – Jak postupovat
Zásady pro opuštění domu nebo bytu








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
domácí zvířata, která neberete s sebou, zásobte krmením a vodou
vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené místo
shromažďování

Evakuační zavazadlo
Připravuje se pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a
nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška
nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.









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 prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti
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Některé otázky k zodpovězení
Jakým způsobem se dozvím o připravované evakuaci?
O evakuaci se dozvíte prostřednictvím obecního rozhlasu nebo rozhlasových vozů IZS.
Bude Vám sděleno datum a čas zahájení evakuace a další důležité informace:
- pro ty, kdo se evakuují vlastním vozidlem do připraveného ubytovacího zařízení: trasa
přesunu a umístění evakuačního a přijímacího střediska (obec) mimo zónu
ohrožení,
- pro ty, kdo se evakuují autobusy: čas a místo přistavení autobusů, pokyny
k nástupu.
Místo, kde je pro Vaši obec plánováno evakuační a přijímací středisko, se dozvíte
v průběhu evakuace u orgánů obce (starosta).
K evakuaci je možné využít vlastní dopravní prostředek, ale je nezbytné nahlásit
obecnímu úřadu Vaší obce jména evakuujících se osob, adresu náhradního místa
ubytování, čas odjezdu a telefonický kontakt. Tyto údaje je také nutné vyvěsit na
vchodových dveřích Vašeho obydlí.
Kdo se postará o moje členy rodiny, pokud jsou mimo domov?
Jsou-li členové Vaší rodiny ve škole, zdravotnickém nebo sociálním zařízení nebo
v zaměstnání, které se nachází v rámci vaší obce, je třeba, aby se co nejdříve po
odvolání ukrytí vrátili domů a připravili na případnou evakuaci.
Jsou-li členové Vaší rodiny ve škole, ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení nebo
v zaměstnání, které se nachází mimo Vaši obec, není žádoucí, aby se vraceli zpět
domů. Zóna ohrožení bude uzavřena policií. V tomto případě je třeba se obrátit na
obecní úřad v místě zaměstnání / studia a žádat informace, jak v daném případě
postupovat.
Co mám udělat se zvířaty?
Máte-li doma zvíře – „domácího mazlíčka“, kterého plánujete v případě evakuace
vzít s sebou, je to možné, ale je třeba počítat s tím, že ve většině případů nebude
možné zvíře ubytovat s majitelem v objektu hromadného ubytování evakuovaných.
Evakuaci s domácím mazlíčkem doporučujeme pouze pro případ ubytování u
příbuzných nebo v ubytovacím zařízení, kde je to povoleno. K evakuaci jsou
vhodné pouze některé druhy (pes, kočka, malá zvířata v klecích).
V rámci případné evakuace s domácím mazlíčkem je také nutné plánovat a
odpovídajícím způsobem doplnit obsah evakuačního zavazadla (krmivo a další potřeby
pro zvíře) a způsob provedení evakuace.
Máte-li doma hospodářská zvířata, zanechte je v přístřešcích a stájích a připravte jim
dostatečnou zásobu krmiva a vody (min. na 3 dny). V průběhu Vašeho pobytu mimo
obec Vám bude v omezené míře umožněno Vaše obydlí navštívit a doplnit zvířatům
krmení. To však platí pouze v případě, pokud to bezpečnostní situace umožní.
V obcích, kde došlo k evakuaci, bude následně umožněno majitelům zvířat
organizovaně vstoupit 1x denně do uzavřené oblasti a hospodářská zvířata nakrmit a
podojit. Toto platí ale pouze v případě, pokud to bezpečnostní situace dovolí.
Postará se někdo o můj majetek během mojí nepřítomnosti?
Celá oblast, odkud bude provedena evakuace, zůstane uzavřená a bude střežena a
monitorována policií. Vstup do této oblasti bude nepovolaným osobám zakázán.
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Co mám dělat, jsem-li zdravotně postižen(a) nebo fyzicky omezen(a) a je nařízena
evakuace?
Pokud máte pochybnosti, zda zvládnete případnou evakuaci bez asistence a nemáte
v domě (v sousedství) osoby, které jsou schopny Vám pomoci, žádejte o pomoc na
tísňových linkách (přednostně 112, 150, případně 155 nebo 158).
Jste-li dlouhodobě zdravotně hendikepováni, informujte již předem Váš obecní úřad.
V obou případech vyvěste v okamžiku nařízení evakuace z okna nebo na kliku
vstupních dveří bílou látku (ručník, prostěradlo). Tím dáváte na vědomí, že potřebujete
pomoc.
O ukončení evakuace a možnosti návratu do obce budete informováni orgány
krizového řízení.

