Co dělat v případě ohrožení
NEZAPOMEŇTE :
" Štěstí přeje připraveným ! "
Pro případ ohrožení :

V našem běžném životě mohou nastat neočekávané mimořádné události, jako jsou živelní pohromy
(záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhová kalamita apod.), havárie s únikem
nebezpečných látek do okolí (havárie v chemických provozech a skladech, dopravní nehoda s únikem
nebezpečné přepravované látky, ropná havárie apod.), ale i další, které mohou bezprostředně ohrozit život
a zdraví obyvatel města a spádových obcí a způsobit rozsáhlé škody na materiálních hodnotách.
Důležitá telefonní čísla tísňového volání :

Zjistíte-li vznik mimořádné události, která ohrožuje Vás nebo další občany a majetek :
Okamžitě volejte služebnu Hasičského záchranného sboru na tel.číslo 150 a v hlášení uveďte
- místo, kde k mimořádné události došlo
- k jaké události došlo (požár, unik nebezpečné látky apod.)
- uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte
- zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti Vaší zprávy.
Při všech stavech ohrožujících život volejte Zdravotnickou záchrannou službu na tel. číslo 155 a podejte
podobnou informaci jako v bodě 1.
Pokud jste svědkem dopravní nehody nebo spáchání trestného činu volejte tel.číslo 158 Policie ČR
a podejte obdobnou informaci jako v bodě 1.
Vznik mimořádné události můžete volat rovněž na tel. č. 112.
Jak se dovíte o hrozícím nebezpečí a "CO" máte dělat :
O případném ohrožení mimořádnou událostí můžete být vyrozuměni prostřednictví sirén, zprávou
v rozhlase nebo televizi, z tisku, městskou vyhláškou, hlášením z megafonů z pojízdných prostředků nebo
Policie ČR, nebo od svých spoluobčanů.
Snažte se dodržovat následující zásady :
Získávejte informace z oficiálních zdrojů (sirény, rozhlas, televize, městská vyhláška, hlášení MěP a Policie
ČR).
Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy (viz. "Jedna paní povídala ...").
Varujte ostatní spoluobčany ve svém okolí, hlavně nepohyblivé a starší ročníky.
Nepodceňujte vzniklou situaci.
Pomáhejte sousedům, hlavně těm starším, nemocným a nemohoucím.
Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a až potom záchrana majetku.
Uposlechnětě pokynů pracovníků záchranných složek a orgánů státní správy a samosprávy.

Varovný signál sirény :
Tón sirény Délka tónu Význam
kolísavý 140 vteřin Všeobecná výstraha
přerušovaný 1 minuta Svolání jednotky PO
Uvědomte si, že zvuk sirény znamená vždycky nějaké nebezpečí - varuje a připomíná, že došlo
k neočekávané mimořádné události, která ohrožuje Vaše životy, majetek nebo životní prostředí a že tedy
bude nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor, popřípadě splnit jiná nařízení, která vyhlásí orgány
státní správy nebo samosprávy.

POZOR - je nutno odlišit varovný signál sirény od signálu pravidelných akustických zkoušek sirén, které se
provádí pravidelně na území celého státu každou 1 středu v měsíci ve 12,00 hodin trvalým tónem v délce
140 vteřin a které jsou předem oznamovány ve sdělovacích prostředcích.
Když zazní siréna :

(Níže uvedené pokyny neplatí pro případ povodně)
Okamžitě se ukryjte
- vyhledejte ukrytí v nejbližší budově
- nesnažte se vyzvednout děti ze školy a školky, tam se o ně postarají
Zavřete dveře a okna
- siréna s velkou pravděpodobností signalizuje únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů
- uzavřením a dokonalým utěsněním prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření
Zapněte rádio nebo televizi
- sledujte relace o tom, proč byla spuštěna siréna
- stejně tak sledujte relace z pojízdných prostředků s ampliony MěP a Policie ČR
Ochrana před povodněmi :
Před povodní
- vytipovat bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou
- připravit pytle s pískem na utěsnění nízko položených oken a dveří
- připravit si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny
- připravit evakuaci zvířat, upevnit věci, které by mohla odnést voda
- připravit si evakuační zavazadlo
Při povodni
- řídit se pokyny orgánů státní správy a samosprávy, na jejich pokyn opustit ohrožený prostor do určeného
místa
- před odchodem uzavřít hl.uzávěry vody a plynu, vypnout hlavní jistič el.energie

