VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRI VYŽADOVANÍ POMOCI
Ak vyžadujete pomoc v tiesni alebo pri oznamovaní správy o
mimoriadnej udalosti, uveďte:
 svoje meno,
 druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin ap.),
 rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života
viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce, ap.),
 miesto udalosti,
 ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu,
smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh
prístupovej cesty.

ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA
TIESŇOVÉ ČÍSLA

112

DÔLEŽITÉ ČÍSLA

HLÁSENIE PORÚCH

jednotné európske číslo
tiesňového volania

0902 919 732

0850 111 727

Obecná polícia Rudňany

PORUCHOVÁ LINKA SPP

150

18 300

hasiči a záchranári

horská záchranná služba

155

18 155

158

046/5421697

polícia

banská záchranná služba

letecká záchranná zdravotná
záchranná zdravotná služba
služba
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0850 123 333
PORUCHOVÁ LINKA
VÝCHODSLOV ENERG

0800 159 000
PORUCHOVÁ LINKA
ELEKTRINA SSE

0800 123 332
PORUCHOVÁ LINKA
ELEKTRINA VSE

NIEKTORÉ POJMY CIVILNEJ OCHRANY
Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo
vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.
Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária,
katastrofa alebo teroristický útok.
Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie
pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo
majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o
civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a počas
ktorej sú vykonávané opatrenia na záchranu života, zdravia alebo
majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na
zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.
Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom
hromadných informačných prostriedkov !!!

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA
Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej
ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi
uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne
dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných
informačných prostriedkov.
Ak zaznie varovný signál:
 vznikla mimoriadna udalosť,
 podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás
varuje,
 počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom,
televíziou alebo hlásením obecného rozhlasu.
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VAROVNÉ SIGNÁLY A SIGNÁL KONIEC
OHROZENIA
Varovný signál VŠEOBECNÉ OHROZENIE
sa vyhlasuje dvojminútovým kolísavým tónom sirén a následne je
doplnený slovnou – hovorenou informáciou o podrobnostiach a
charaktere ohrozenia. Počas vojnového stavu a počas vojny sa ním
vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia
územia štátu
Varovný signál OHROZENIE VODOU
sa vyhlasuje šesťminútovým stálym tónom sirén a následne je
doplnený slovnou informáciou
KONIEC OHROZENIA
dvojminútový stály tón sirén bez opakovania.
Vždy druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 hod. preskúšava
prevádzkyschopnosť systémov varovania dvojminútovým stálym
tónom sirén. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších
skúškach mimo tohto termínu informujú rozhlas, televízia a tlač!

KEĎ ZAZNIE VAROVNÝ SIGNÁL SIRÉNY
pri pobyte v budove
 zostaňte vo vnútri, prípadne sa ukryte v úkryte (ak je dostupný),
 vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná,
dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu,
 pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a
odkrytých častí tela,
 zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie,
 riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,
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 pripravte si evakuačnú batožinu,
 telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,
 poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám
neschopným pohybu, starším osobám, postarajte sa o deti bez
dozoru,
 zachovávajte rozvahu a pokoj,
 budovu opustite len na pokyn.
pri pobyte mimo budovu
 zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa
pre opustenie priestoru ohrozeného nebezpečnou chemickou
látkou,
 vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú
látku zo zdroja úniku a vašej polohy; ak sa nachádzate v smere
vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v
budovách a postupujte ako pri pobyte v budove.
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PRED OHROZENÍM POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI
 vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
 hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží
umiestnite do vyššieho poschodia,
 pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí
a okien,
 pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
 ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie,
 pripravte sa na evakuáciu osôb, zvierat,
 upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda,
 pripravte si evakuačnú batožinu.

V OBDOBÍ POVODNÍ A ZÁPLAV
 opustite ohrozený priestor,
 zbytočne netelefonujte, len v prípade tiesňového volania,
 v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie
ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej
komisie,
 v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované
miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
 nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.

PO POVODNIACH A ZÁPLAVÁCH
 nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť,
obývateľnosť), rozvody energií (plyn, elektrická energia), stav
kanalizácie a rozvod vody.
 zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín,
poľnohospodárskych plodín zasiahnutých vodou - riaďte sa
pokynmi hygienika.
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 informujte sa o miestach humanitárnej pomoci.
 kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd, alebo
obec.

AKO SA SPRÁVAŤ PRI EVAKUÁCII
V prípade, ak musíte rýchlo opustiť priestor ohrozenia alebo sa
nachádzate v uzatvorených priestoroch, vykonajte nasledovné
opatrenia:
 uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny,
 pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné
veci malých rozmerov, lieky a pod.), uzamknite byt,
 presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,
 v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí
alebo nevládni ľudia – pomôžte im,
 dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú
evakuáciu,
 použite prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a
povrchu tela,
 priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na
smer vetra,
 vždy zachovávajte rozvahu!

EVAKUAČNÁ BATOŽINA
 osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých
rozmerov,
 osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
 základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch
na 2-3 dni,
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predmety osobnej hygieny a dennej potreby,
náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
prikrývka, spací vak,
vrecková lampa, sviečka a zápalky,
ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia
(mobilný telefón),
 pre deti nezabudnite pribaliť hračku.
Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny: do 25 kg pre deti a
do 50 kg pre dospelých

ÚKRYTOVÁ BATOŽINA
- obdobne ako evakuačná
Odporúčaná hmotnosť úkrytovej batožiny: do 10 kg pre deti a do
15 kg pre dospelých
Zoznam vecí, ktoré je zakázané brať do úkrytu:








zbrane všetkého druhu,
alkohol a iné návykové látky,
zapáchajúce a ľahko zápalné látky,
objemné predmety, kočíky, periny ap.,
domáce zvieratá, psy, mačky a iné,
zapaľovače, cigarety, ponorné variče,
jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu.
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IMPROVIZOVANÁ OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST
A POVRCHU TELA
Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sú určené na ochranu
dýchacích ciest a očí, ak neboli vydané ochranné masky a prostriedky
na ochranu povrchu tela.
Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sa používajú najmä
pri:





presune osôb do úkrytov,
úniku z priestoru zamoreného nebezpečnou látkou,
prekonávaní zamoreného priestoru,
evakuácii obyvateľstva.

OCHRANA HLAVY
Odporúča sa použiť čiapky, šatky, šály, cez ktoré je vhodné natiahnuť
kapucňu, prípadne nasadiť ochrannú prilbu (najlepšie cyklistickú,
pracovnú, lyžiarsku a podobne). Najvhodnejším spôsobom ochrany úst
a nosa je prekrytie týchto častí kusom flanelovej tkaniny alebo froté
uterákom mierne navlhčeným vo vode, vodnom roztoku sódy alebo
kyseliny citrónovej. Oči chránime okuliarmi uzavretého typu
(potápačské, plavecké, lyžiarske a podobne). Vetracie prieduchy na
okuliaroch prelepíme lepiacou páskou.

OCHRANA TRUPU
Všeobecne platí zásada, že každý druh odevu poskytuje určitú mieru
ochrany, pričom väčší počet vrstiev zvyšuje koeficient ochrany. Na
ochranu môžete použiť dlhé zimné kabáty, bundy, nohavice,
kombinézy, šuštiakové športové súpravy. Použité ochranné odevy je
nutné dostatočne utesniť na krku, rukávoch a nohaviciach. Netesnené
zapínanie a rôzne nežiadúce trhliny v odeve je nutné prelepiť lepiacou
páskou. Ku všetkým ochranným odevom je vhodné použiť
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nepremokavý plášť (napr. plášť do dažďa) alebo plachtu prehodenú cez
hlavu.

OCHRANA RÚK A NÔH
Veľmi dobrým ochranným prostriedkom rúk sú gumené rukavice. Pre
ochranu nôh sú najvhodnejšie gumené a kožené čižmy, kožené vysoké
topánky. Pri použití nízkych topánok je vhodné zhotoviť si návleky z
igelitových vrecúšok alebo tašiek.
Pri použití improvizovanej ochrany je potrebné dodržiavať nasledujúce
zásady:
 celý povrch tela musí byť zakrytý,
 všetky ochranné prostriedky je nutné čo najlepšie utesniť,
 na dosiahnutie vyšších ochranných účinkov kombinujte viac
ochranných prostriedkov alebo použite odev v niekoľkých
vrstvách.

9

10

