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a) Účel režimových opatrení pre obyvateľstvo
·

·

Účelom režimových opatrení pre obyvateľstvo je stanoviť pravidlá správania sa obyvateľov pri havárii
spojenej s únikom chemických nebezpečných látok zo stacionárneho zdroja, ako komplex opatrení na
ochranu obyvateľstva a poskytnutia informácií obyvateľstvu pri varovaní obyvateľstva, spôsobe ochrany
v budovách, počas evakuácie, pri ochrane verejného poriadku a bezpečnosti, poskytovaní prvej pomoci a
pod.
Po vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom chemickej nebezpečnej látky, alebo pri bezprostrednej
možnosti jej vzniku sa vyhlasuje varovný signál „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – dvojminútovom
kolísavom tónom sirén, ktorý sa po odznení doplňuje slovnou informáciou prostredníctvom hromadných
masovokomunikačných prostriedkov a miestnych rozhlasov.

b) Režimové opatrenia pre obyvateľstvo v ohrozenej oblasti pri pobyte v otvorenom teréne
· Opustiť priestranstvo podľa možnosti kolmo na smer prízemného vetra, alebo najkratším smerom z oblasti
ohrozenia.
· Chrániť si dýchacie cesty použitím improvizovaných PIO ( vo vode namočená vreckovka, šatka, gáza,
obväz a pod.).
· Následne vyhľadať podľa možnosti vlastný dom (byt), prípadne najbližšiu budovu.
c) Režimové opatrenia pre obyvateľstvo vo vnútri bytu alebo na pracovisku
· Nevychádzať do kontaminovaného priestoru, nechodiť pre deti umiestnené v školách a školských
zariadeniach, prípadne v nemocničných zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti. Príslušné
školské a zdravotnícke zariadenia sa postarajú o ich bezpečnosť a ich vyvezenie do bezpečných
priestorov.
· Riadiť sa výhradne a dôsledne pokynmi obecného úradu, orgánmi polície a civilnej ochrany.
· Sledovať nepretržite miestny, štátny rozhlas a TV, ktorými budú vydávané ďalšie pokyny pre
zabezpečovanie ochrany a bezpečnosti a o evakuácii.
d) Režimové opatrenia pre obyvateľstvo pri ukrytí a ochrane v budovách
·
·
·
·
·

Prednostne na ukrytie a ochranu v budovách určiť miestnosti veľké, s malým počtom utesnených okien a
dverí. Vhodné je ak sú v záveternej strane.
Vypnúť klimatizačné a ventilačné zariadenia.
Pripraviť si zásobu nekontaminovaných potravín, pitnej vody a pripraviť evakuačnú batožinu.
Sústavne sledovať informácie a pokyny.
Budovy opúšťať len na pokyny, napr. pri evakuácii.

e) Režimové opatrenia pre obyvateľstvo pri okamžitom opustení priestoru
V závislosti od meteorologickej situácie a blízkosti zdroja ohrozenia, ak nie je možné z hľadiska času
vykonať plánované evakuačné opatrenia a uviesť do pohotovosti evakuačné komisie, na základe oznámenia
· Okamžite opustiť priestor.
· Dodržiavať určenú trasu.
· Presunúť sa do určeného priestoru.
· Následne na základe výsledkov monitorovania vrátiť sa domov alebo sa riadiť ďalšími pokynmi
k evakuácii.

f) Režimové opatrenia pre obyvateľstvo po vyhlásení evakuácie
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Obyvatelia sú sústreďovaní pri mimoriadnej udalosti v evakuačných zariadeniach, nevyvolávajú zbytočnú
paniku, chovajú sa disciplinovane a riadia sa pokynmi evakuačných orgánov.
V prípade evakuácie vlastnými motorovými vozidlami použiť stanovené evakuačné trasy.
Bezpodmienečne je potrebné prejsť stanovišťom, kde bude vykonaná evidencia a poskytnutá prvá pomoc.
Tu vám bude oznámený cieľ vašej cesty, resp. tu oznámiť miesto pobytu u príbuzných a pod.
Pripraviť evakuačnú batožinu, nebrať so sebou objemné a ťažké predmety, časti nábytku, domáce zvieratá
a pod.
Pri príprave a vlastnej evakuácii poskytnúť pomoc osamelým starým a chorým spoluobčanom. O
občanoch pripútaných na lôžko informovať obecný /mestský/ úrad.
Pred odchodom z budovy uhasiť oheň, vypnúť hlavný vypínač elektriny, uzatvoriť hlavné uzávery plynu a
vody.
Po výzve evakuačných orgánov pozatvárať okná, opustiť dom /byt/, vziať si evakuačnú batožinu,
uzamknúť dom /byt/.
Podľa pokynov poriadkovej služby dostaviť sa na miesto nástupu evakuovaných alebo zaujať miesto v
pristavenom dopravnom prostriedku.
Zachovať disciplínu a pohotovo reagovať na všetky oznamy v oznamovacích prostriedkoch.
Pri celej činnosti sa riadiť pokynmi poriadkovej služby, polície a civilnej ochrany, ktorých pokyny ste
povinní rešpektovať.

g) Režimové opatrenia na ochranu obyvateľstva po úniku chemickej nebezpečnej látky
1.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Poskytnutie prvej predlekárskej pomoci
zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlastného života
zistiť stav postihnutého
okamžite poskytnúť vhodnú prvú pomoc
v prvom rade poskytnúť prvú pomoc ťažšie postihnutím osobám
zabezpečiť čo najrýchlejší odsun do nekontaminovaného prostredia
v prípade potreby:
- vypláchnuť očné spojivky
- vykonať hygienickú očistu
obmedziť pohyb postihnutého
zabrániť postihnutému dostať sa do šoku
vyhľadať pre postihnutého lekársku pomoc

