Příspěvek HZS Pardubického kraje
obce - 2. díl
Pokračování z minulého čísla
1) ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI





Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a
co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních
prostředků (celostátních, regionálních nebo místních - dle rozsahu mimořádné
události).
v případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie
tísňové informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými
sirénami nebo jinými náhradními způsoby.
vždy poslechněte pokyny, je-li výhodnější okamžitá evakuace nebo ukrytí!!!

2) DALŠÍ DŮLEŽITÉ RADY









Prověřte, zda lidé ve vašem okolí (soused, lidé v budově, kam jste se ukryli) slyšeli
varování a reagují na něj. Pokud ne, varujte je, informujte je o náležitém chování a
poskytněte jim případnou pomoc. Přitom zejména nezapomeňte na staré, nemocné
a neslyšící osoby.
Chaoticky reagující osoby uklidňujte a sami nerozšiřujte poplašné a neověřené
zprávy.
Netelefonujte zbytečně. Telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
Budete-li potřebovat z jakýchkoliv důvodů pomoc, upozorněte na sebe nejlépe tím,
že z okna pověsíte bílý ručník (prostěradlo), jako znamení pro záchranné složky.
Při prvním kontaktu se záchranáři je informujte o vývoji situace. V případě, že vy
nebo osoby ve vaší blízkosti pocítíte zdravotní potíže, na tuto skutečnost
záchranáře upozorněte.
Zároveň ale zdůrazňujeme, že různé situace, zejména co se týče úniku
chemických látek, mohou vyžadovat jiný přístup. Závisí na konkrétní
sloučenině i na povětrnostních podmínkách. Někdy je vhodnější riskovat dílčí
otravu a snažit se ze zasažené oblasti uprchnout; někdy vám ukrytí ve vyšších
patrech budov pomůže jen na krátkou dobu. Sledujte proto zejména, jaké
sloučeniny jsou ve vašem okolí nejčastěji skladovány (například v areálu
určité továrny) a informujte se o nejvhodnější reakci na jejich případný únik.

JEDINÝM VAROVNÝM SIGNÁLEM určeným obyvatelstvu je signál "VŠEOBECNÁ
VÝSTRAHA"
kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund, zpravidla 3x opakovaný v cca tříminutových
intervalech


TENTO SIGNÁL JE URČEN PRO VEŘEJNOST
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DALŠÍ SIGNÁLY SIRÉN (JSOU URČENÉ PROFESIONÁLŮM)
ZKOUŠKA SIRÉN




nepřerušovaný tón sirén po dobu 140 sekund
provádí se zpravidla každou 1. středu v měsíci ve 12.00 hodin
tento signál je určen pro HZS k odzkoušení technického stavu sirén

POŽÁRNÍ POPLACH



přerušovaný tón sirény po dobu 1 minuty
tento signál je určen ke svolávání dobrovolných hasičů v obci

Připravil a zpracoval:
nprap. Oldřich Smetana, HZS Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim pracoviště
prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení, tel.: 950 581 159 e-mail:
oldrich.smetana@pak.izscr.cz
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