Vyzkoušejte své znalosti aneb víte, jak se zachovat v nebezpeèí?

Ochrana obyvatel
za mimoøádných událostí

1. Kdo rozhoduje o evakuaci?

Motto: "Štìstí pøeje pøipraveným!"
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a)
b)
c)
d)

krizový štáb
èeský rozhlas
prezident republiky
obèan podle svého uváení

Co lze povaovat za mimoøádnou událost

2. Které vìci by nemìly být v evakuaèním zavazadle?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

kreditní karty
pøenosná televize
cenné obrazy
tlaková obinadla
rezervní baterie
zubní kartáèek, pasta
psací stroj

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

èistidla na obuv
pøezùvky
varná konvice
dioptrické brýle
pitná voda
toaletní papír
fotoaparát

o)
p)
q)
r)
s)
t)

léky
budík
šunka
trvanlivý salám
baterka
pláštìnka

3. Jak je to s nutností ukrytí v pøípadì, e došlo k radiaèní havárii?
a)
b)
c)
d)

Je zbyteèné, protoe radioaktivní záøení prostupuje všemi materiály.
Vdy postaèí s vyuitím improvizovaných ochranných prostøedkù.
Je ukonèeno na základì oznámení ve sdìlovacích prostøedcích.
Je samostatný problém kadého z nás.

záplavy a povodnì, záplavy vzniklé rozrušením vodních dìl, táním snìhu
poáry, rozsáhlé lesní poáry, velkoplošné poáry
vichøice, snìhové a námrazové kalamity
sesuvy pùdy a svahové pohyby
zemìtøesení, sopeèné výbuchy
výrony nebo úniky nebezpeèných chemických látek, ropné havárie
nebezpeèí radioaktivního zamoøení po havárii jaderných energetických zaøízení, nehody pøi
pøepravì radioaktivního materiálù, nesprávné uloení radioaktivního materiálu
• epidemie nakalivých nemocí lidí a zvíøat (napø. salmonelóza, praseèí mor, ptaèí chøipka)
• vojenské ohroení, teroristické útoky
• rozsáhlé dopravní havárie (hromadné autohavárie, velká eleznièní neštìstí, letecké katastrofy)
• smogové situace a podstatné zhoršení kvality ovzduší
• výbuchy plynovzdušných smìsí
• nebezpeèná zásilka, oznámení o uloení bomby, podezøelé zavazadlo apod.
• nedostatek vody a dùleitých potravin

Zpùsoby varování a vyrozumìní obyvatelstva pøi mimoøádné události

4. Co je to jodová profylaxe?
a)
b)
c)
d)

•
•
•
•
•
•
•

Dýchání pøes látku namoèenou v roztoku jodu (jodová tinktura).
Poívání jakýchkoli slouèenin jodu.
Èekání na zásah záchranáøù.
Poívání tablet jodidu draselného podle pokynù sdìlovacích prostøedkù.

"Všeobecná výstraha" − kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund. Jednotný varovný signál,
mùe být vyhlašován tøikrát za sebou v pøiblinì tøíminutových intervalech.
Kromì sirén upozoròují na nebezpeèí mimoøádné události také ampliony záchranných sloek,
rozhlasové vozy a motospojky, veøejnoprávní i místní rozhlasové a televizní stanice, elektronické
sirény, naøízení a vyhlášky pro obyvatelstvo.

5. Co udìláte, kdy vás zastihne zemìtøesení v hotelovém pokoji?
a) Honem uteèu z hotelu po schodišti ven na ulici nebo sjedu co nejrychleji výtahem
do nejnišího patra.
b) Neprodlenì se vzdálím od dveøí a oken, pøitisknu se k nosné stìnì.
c) Schovám se pod silnou deskou stolu nebo pod jiným vhodným pevným kusem nábytku.
d) Vytipuji si v pokoji místo, kam nemohou spadnout tìké pøedmìty.
Správné odpovìdi: 1. a); 2. b), c), g), h), i), j), n), p), q); 3. c); 4. d); 5. b), c)
Tato publikace je vydávána jako souèást projektu "Vzdìlávání pedagogù v oblasti
prevence úrazù dìtí". Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,
státním rozpoètem Èeské republiky a rozpoètem Hlavního mìsta Prahy.
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"Poární poplach" − pøerušovaný tón sirény po dobu 1 minuty (25 sekund trvalý tón,
10 sekund pauza, 25 sekund trvalý tón). Svolávají se tak jednotky poární ochrany,
tj. nejedná se o varovný signál.
"Akustická zkouška sirén" − nepøerušovaný (nekolísající) tón sirény po dobu 140 sekund.
Tato zkouška je oznamována pøedem i po ukonèení zvukového signálu.
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Obecné zásady chování pøi mimoøádné události

Dìti pøi mimoøádné události

Jste−li svìdkem vzniku mimoøádné události, pøedejte informace co nejdøíve na tato tísòová
telefonní èísla:

Dìti jsou pøi mimoøádné události zmatené, nervózní a vystrašené. Hledají pomoc u svých rodièù
nebo dospìlých, kterým dùvìøují. Zmatek a strach dospìlých se rychle pøenáší na dìti. Proto vaše
èiny, klid a jistota jsou jistotou i pro dìti.

Hasièský záchranný sbor

!
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Záchranná zdravotnická sluba

!
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Policie ÈR

!

158

Mìstská policie pøíslušné obce

!
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Integrovaný záchranný systém:

!

•
•
•
•
•
•
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Snate se vdy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky.
Nejdøíve chraòte ivot a zdraví, teprve potom majetek.
Pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidùm, dìtem, sousedùm, svému nejblišímu okolí.
Nepodceòujte riziko vzniklé situace, dodrujte doporuèené pokyny.
Zbyteènì netelefonujte, telefonní sí potøebují pøi mimoøádných událostech záchranáøi.
Pokud uslyšíte sirénu (mimo poární poplach), vyhledejte ihned úkryt v nejbliší budovì
a vìnujte pozornost hromadným sdìlovacím prostøedkùm.
• Pokud si nìkdo druhý nevšiml signálu sirény, upozornìte jej na nebezpeèí.
• Vytvoøte prostor pro záchranné síly (napø. pøeparkováním automobilù).
• Omezte cestování v místì vzniku mimoøádné události.
• Øiïte se pokyny záchranáøù, státních organizací nebo samosprávy.
• Dodrujte pokyny a získávejte informace z oficiálních zdrojù (rozhlas, televize, vyhlášky atd.).
• Nešiøte poplašné a neovìøené zprávy.
• Hrozí−li nebezpeèí mimoøádné události, nepoívejte alkohol a léky sniující zpùsobilost
k øízení motorového vozidla.
• Nechoïte pro dìti do školek a škol, uèitelé jsou také informováni a provádìjí
ochranná opatøení.
• Jestlie cestujete automobilem a uslyšíte varování, ihned zaparkujte a vyhledejte úkryt
v nejbliší budovì.
• Budete−li potøebovat z jakýchkoli dùvodù pomoc, upozornìte na sebe tím, e na kliku bytu
(domu) nebo okna povìsíte bílý ruèník nebo prostìradlo jako znamení pro záchranné sloky.

• Dítì pøedškolního vìku musí snášet plánovaná ochranná opatøení. Veškerá odpovìdnost leí na
dospìlých − velmi malé dìti se snate pøemístit na bezpeèné místo. Zabraòte, aby dìti pøekáely
záchranáøùm pøi likvidaci následkù mimoøádné události.
• ák 1. stupnì základní školy u má ochranným opatøením napomáhat. Pøi záchranných a likvi−
daèních pracích ulote dítìti pro nìj splnitelný jednoduchý úkol a èiòte jej za nìj zodpovìdným.
• ák 2. stupnì základní školy je ji dostateènì vybaven k tomu, aby se dokázal chránit sám − je
veden k plné sebeochranì.
• Student støední školy mùe ji být povìøován péèí o jiné, pøedevším staré, nemocné lidi nebo
malé dìti. Mohou mu však být svìøovány i nìkteré samostatné úkoly v rámci integrovaného
záchranného systému.

