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il

dostaii ste príručku, ktorá poskytuje zákiadne informácie
využiteľne pri ochrane života a zdravia pred možnými ná-
siedkami chemického terorizmu a bioterorizmu.

Pomôže vám osvojiť si postupy a spôsoby činností
na ochranu života a zdravia vašej rodiny, spolupracovníkov,
či spoiuobyvateiov vo vašom naibiižšom okoií v prípade tero-
ristickej akcie s použitím toxickýcn chemických iátok aiebo
bioiogických prostriedkuv.
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ll môže byť uskutočnené rozptylenim tokických chemických
látok do životného prostredia vkvapalnom. plynnorrl, práškovom
stave alebo použitím aerosôlov, najmä v priestoroch vysokej kon-
centrácie obyvateľstva (dopravná uzly, obytná štvrte, futbalová
štadiôny, amfiteátre, nákupné strediská), alebo v objektoch a zaria-
deniach na hromadné zásobovanie ivodojemy; vodná zdroje,
obilná sila, velkosklady potravin. krmív a pod.).

Vplyv toxických chemickych látok na živá organizmy spôsobuje
ich poškodenie alebo smrť. U ľudí dochádza najmä kvyradeniu či
poškodeniu centrál-neho nervoveho systemu, dychacích orgánov
aiebo zaživaciehc traktu. Pluzgierotvorrle látky spôsobujú bolesti-ve,
ťažko sa hojace rany a odumieranie zasiahnuteho tkaniva.
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spôsobujú pôvodcovia hromadných prenosných ochorení -
baktérie, rickettsie, vírusy, plesne a proteínove toxlny, šírené
ll nainfikovanými prenášačmi (hmyz, hlodavce, divožijúce zvie-

ratá).
i kontamínovanymi práškamí, kvapalinami alebo gálmi - pas-

tami, širenymi v lubách, arnpulkách. listoch a balíkoch. injek-
ciách, kontaminovaných potravinách, nápojoch a krmivách.

Spôsobujú nákazlivá prenosná ochorenia ľudí a zvierat.

Teroristická použitie tokickych chemickych látok a biologických
prostriedkov je zákerne a ráta s oneskorenou reakciou na vzniknutú
.skutošnost'. Preto je dôležitá včas rozpoznať priznaky použitia tychto
prostriedkov. Akým javom je potrebne venovať zvýšenú pozor-
nosť?
O poôute|`nym a viditeľnym tlmenymv-ybuchom municie, po ktorych

následne vzniká oblak aerosôlu, širiaci sa v smere prizemného
vetra,

O drobnym olejovitym kvapkám. jemnámu poprašku, vicliteinym na
teréne s vegetáciou a na rôznych materiáloch,

I zjavné-mu plošnemu poškodeniu a zniôeniu vegetácie (nápadná
zmena farby, us'chnutie},

I známemu aj neznámemu hmyzu lvši. blchy, muchy. kliešte), kto-
ry sa v teréne pohybuje a šíri v nezvykiom množstve a ročnej
dobe, uhynutým hlodavcorrl. neznámym predmetom a neidentifi-
kovatelhym obaiom,

I* vode v otvorených vodnych zdrojoch - riekach, potokoch a ryb-
nikocn - ktorá je nezvykle ćira, nál‹o|'l‹o pôsobením toxickej
chemickej látky boli zniôená bežná drobná organizmy (dafnie.
vodornerky, larvy a pod),
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náhlym hromadným prenosným ochoreniam, ktoré sa bez zjav-
naj pričiriy ăiria medzi pbyva±pl`mi a zvieratami, prejavujú sa pri- Varflvnifý stena! FŠEQBECNÉ QHRQZEN|E_ -§3 /\/\/
znakmi otravy (intozikácie), zapríčiñujú hromadné poškodenia vyhlasuje d-Vüjiflłflj-iiüvůim Külĺsflýym t_ono_m S_IľE-11.1 _
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ciou o podrobnostiach a cháraktere ohrozenia.

Ak zistíte, alebo máte podozrenie že sa pripravuje teroristic-
ká akcia s použítím toxických chemických látok alebo biologic-
kých prostriedkov, okamžite volajte telefónne čísla tiesñového
volania:

112 Integrovaný záchranný systém
alebo

158 Policajný zbor

150 Hasičský a záchranný zbor

155 Záchranná zdravotná služba

Pri volaní na číslo tíesñového volania uveďte
svoje meno. číslo telefonu odkial' voláte,
čo sa stalo, priestor vzniku a pozorované následky (objekt, ulica,
obytný blok, mesto a pod., možné prístupové cesty),
po ukončení hovoru počkajte na spätný telefonát, ktorým si
operátor overí pravdivost' a oprávnenost' volania.
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zachovajte pokoj a rozvahu, nešírte paniku, pomáhajte zame-
dziťjej šíreniu.
írnprovizovane si chráňte dýchacie orgány vlhkou tkaninou,
urýchlene opustíte ohrozený priestor kolmo na smer prízem-
ného vetra,
po návrate z kontaminovaného priestoru do budovy (bytu)
odložte vrchný odev do ígelítového obalu a zaviažte ho. ßik je to
možne, osprchujte sa, "
sledujte informácie z oficiálnych zdrojov (z televízie, rozhla-
su a obecného rozhlasu),
plňte pokyny vydané oprávnenými osobami (starosta obce,
primátor mesta. veliteľ zásahu, prednosta obvodného úradu).
poskytnite pomoc najmä deťom, tehotným ženám, starým.
chorým a bezvládnym osobám.

Po jeho vypočuti:
ak sa nachádzate v domácností - zhromaždite celú rodinu
a byt neopúšťajte,
nesnažte sa vyzdvihnúť detí zo škôl a predškolských zaria-
dení, bude o ne postarané,
presvedčte sa, či vo vašej blízkosti nie sú starí ľudia, chorí,
neschopní pohybu - pomôžte im,
postarajte sa o detí bez dozoru,
uhaste otvorený oheň,
postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá,
čakajte doma na ďalšie pokyny,
pri pobyte mimo budovu - vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt,
poprípade vstúpte do najbližšej budovy,
nevracajte sa domov, zvuk sirény to nepríkazuje,
vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite
okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti pre-
iepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesnít' tkanivami
namočenýmí vo vode s rozpustenými saponátmi),
vyhotovte si improvizované prostriedky na ochranu dýcha-
cích orgánov, oči a kože z vlastných odevných súčasti a pomô-
cok a použite ich,
nepoužívajte vodu z neznámych a neskontrolovaných zdro-
jov, poživafte len vodu a potraviny chránené pevnými a uzatvo-
renýmí obalmi.
udržujte čistotu tela í za nepriaznivých podmienok, zbytočne sa
ned.otýkajte podozrivých predmetov,
dodržiavajte nariadené hygienické, protiepidemické a proti-
epizootické opatrenia, v prípade príznakov ochorenia ihned' vy-
hľadajte zdravotnicku pomoc,
ak cestujete autom a počujete varovný signál, je potrebné
auto zaparkovat' a ukryt' sa v najbližšej budove.

Po ukončení ohrozenia
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Pri ohrození bude obyvateistvo varované prostredníctvom nasle-
dovného varovného signálu civilnej ochrany:

toxické chemické látky a biologické prostriedky sa vo forme obla-
ku šíria vždy v smere prizemného vetra,
terorístické napadnutie vyvolá časovú tíesen. do príchodu zása-
hových jednotiek integrovaného záchranného systému sa musi-
te spo|'ahnút' sami na seba, kolegov, rodinných príslušníkov
a susedov,
vyhotovte si improvizované prostriedky individuálnej ochrany
z vlastných zdrojov.

ll pred účinkami toxickýoh chemických látok si chráňte aj kožu,
lebo majú schopnost' prenikat' cez ňu dovnútra organizmu;
chráňte si oči, ktoré sú najrizikovejšou vstupnou bránou.
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I* uhaste otvorený oheň,
I' uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
I' pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cen-

né vecí malých rozmerov, lieky a pod.). Evakuačná batožína ne-
môže presiahnuť u dospelých osôb 50 kg na jednu osobu, u deti
25 kg na jednu osobu,

I domáce zvieratá (miláčikov) si vezmíte so sebou v prenosných
schránkach,

I domáce zvieratá, ktoré prežijú samostatne dlhšiu dobu, nechajte
doma a predzásobte ich krmivom a vodou,

I uzamknite byt,
I presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,
I v prípade, ak sa vo vašom okoli nachádzajú deti bez dozoru,

starí alebo nevládni ludia - pomôžte im,
*I dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpeču-

jú evakuáciu.

Anonymné oznámenie O uložení bomby alebo nebezpečnej látky
sa často zameriava na vyvolanie strachu a paniky. Ako objekt sú
zvolené priestory s väčším sústredením ľudí. Aj ked' väčšinou ide
o planý poplach, treba počítať s tým, že anonymná vyhrážka môže
byt' uskutočnené.
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I okamžite oznámte udalost' na linku tíesñového volania 112 alebo
na telefónne čísla 158 a 150,

I ak sa nachádzate v budove, ktorá je ohrozená, opustíte budovu
a vzdialte sa čo najdalej od tohto priestoru,

O do budovy sa vráťte až na pokyn príslušných orgánov.

J zÁslELKY

Po prevzatí listu, resp. balíka zvážte skutočnosti, ktoré vás vedú
k názoru. že ide o podozrivú zásielku. Takou môže byt' napriklad ne-
očakávaná zásielka od neznámeho odosíelatela s podozrivým ruko-
pisom, zapáchajúca zásielka alebo zásielka 5 podozrívým obsahom.
Po otvorení môže podozrenie vyvolať sypká hmota. neznámy pred-
met alebo výhražný text.
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Podrobnejšie informácie o uvedenej problematike môžete zís-
" =- - - ' -" - - " = `"`- kat' na viacerých informačných miestach:

I podozrivú zásielku neotvárajte a netraste ňou.
ll zásielku uložte do ígelítového alebo iného vhodného obalu,
li opustite miestnosť, umyte si ruky a udalost' nahláste na linku

tíesñového volania 112 alebo na teleíônne čísla 158 a 150.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrí-
ci, informačné centrum pre bakteríologické (biologické) a toxi-
nové zbrane:
li- stála informačná linka pre verejnosť, tel. č.: 048141 43 514
*P webová stránka pre verejnosť: httpzl/www.szubb.sk

Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave:
webová stránka: http://www.uvzsr.sk

Klinika pracovného lekárstva atoxikológíe FNsP L. Dérera
v Bratislave, Toxíkologické informačné centrum:
'rŕ stála informačná linka, tel.č.: O2/547 741 66,
li- webová stránka: http://www.healthnet.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR:
3-`=‹ stála informačná linka tel.č.: 02/593 73 116.

webová stránka: http://www.health.gov.sk

Úrad civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR:
5"- stála informačná linka, tel.č.: O2/534 135 55,
lv webová stránka: http://www.uco.sk

Krajský úrad - odbor krízového riadenia

Obvodný úrad - odbor krízového riadenia.
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