CHOVÁNÍ V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
Ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je deklarována jako jedna ze základních
povinností státu (Ústavní zákon č. 110 ze dne 22. 4. 1998 o bezpečnosti ČR). Ovšem
občané si často neuvědomují, že do příjezdu záchranářů jsou v prvních okamžicích
mimořádné události odkázáni sami na sebe. Proto by měli znát zásady chování při
vzniku mimořádné události, aby se o sebe dokázali postarat popř., aby pomohli
ostatním.
Obecné zásady chování při vzniku mimořádných událostí
 Respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize,
místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).
 Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.
 Nepodceňujte vzniklou situaci.
 Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana
majetku.
 Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí.
 Pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem nebo
naopak dětem.
 Netelefonujte zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 Uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek.
 V případě nařízené evakuace osob z ohrožených prostorů dodržujte pokyny
orgánů organizujících nebo zajišťujících evakuaci.
 Pokud jste doma, dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si sebou evakuační
zavazadlo a dostavte se včas na určené místo, odkud budete evakuováni do
bezpečí. O tomto místě se dozvíte z hlášení místního rozhlasu, nebo pojízdných
rozhlasových vozů.
 Při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.
 Pokud jste ve škole, dodržujte pokyny vedení školy.
 Při opuštění bytu nebo rodinného domu v případě nařízené evakuace uhaste
otevřený oheň v topidlech, vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a
mrazniček), uzavřete přívod vody a plynu.
 Uvědomte sousedy o vzniklé situaci a o nutnosti opuštění bytu.
 Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.

 Vezměte si evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené místo.
 Evakuační zavazadlo (batoh, cestovní taška nebo kufr) se připravuje pro případ
opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události nebo nařízené evakuace.
Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

