ČO MAJÚ ROBIŤ A POZNAŤ OBČANIA V PRÍPADE OHROZENIA
Všeobecné zásady činnosti pri ohrození :
Uvedomiť si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku a životného prostredia.
Pamätať na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni.
Rešpektovať informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu, televízie a miestneho rozhlasu.
Nerozširovať poplašné a neoverené správy.
Nepodceňovať vzniknutú situáciu a zachovať rozvahu.
Netelefonovať zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť.
Pomáhať ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarať sa o deti.
Dodržiavať pokyny záchranných zložiek, pracovníkov civilnej ochrany, ďalších orgánov štátnej správy a samosprávy.
POZNAŤ ČO JE OHROZENIE, MIMORIADNA UDALOSŤ A MIMORIADNA SITUÁCIA
Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej
udalosti.
Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa a teroristický útok, ktorá ohrozuje život,
zdravie, majetok alebo životné prostredie.
Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov
mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o
civilnej ochrane obyvateľstva a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a
činnosti na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.
Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov a po jej
vyhlásení sa organizujú a podľa potreby vykonávajú najmä záchranné práce, varovanie, evakuácia, núdzové
ubytovanie a núdzové zásobovanie.
Právo vyhlásiť (odvolať) mimoriadnu situáciu podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvateľstva majú : starosta obce (na území obce), prednosta obvodného úradu (na území okresu) a prednosta
obvodného úradu v sídle kraja (na území kraja).
VAROVANIE OBYVATEĽSTVA
Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne
dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov
Ak zaznie varovný signál:
nastáva mimoriadna situácia,
podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,
počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného rozhlasu.
VAROVNÉ SIGNÁLY
VŠEOBECNÉ OHROZENIE
Varovanie obyvateľstva pri ohrození, alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov
mimoriadnej udalosti – 2 – minútový kolísavý tón sirén
OHROZENIE VODOU
Varovanie obyvateľstva pri ohrození ničivými účinkami vody - 6 – minútový stály tón sirén
KONIEC OHROZENIA
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti - 2 minútový stály tón sirén bez opakovania
OBEC ZÁLESIE v zmysle analýzy ohrozenia územia ohrozujú najmä tieto mimoriadne udalosti:
prívalové vody a víchrice, snehové kalamity a námrazy, požiare prírodného charakteru

ČO ROBIŤ V OBLASTI OHROZENEJ VODOU, RESP. POVODŇAMI ALEBO ZÁPLAVAMI
- V prípade kritického nedostatku času zanechajte akúkoľvek činnosť a rýchlo sa odoberte na bezpečné miesto
- Pokiaľ máte dostatok času:
• vypnite, alebo uzatvorte hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu
• vybavenie domácností premiestnite do vyšších poschodí
• uzatvorte všetky okná
• pripravte si evakuačné vozidlo pre prípad krízovej situácie
• pripravte si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni
• zoberte si nepremokavú vodu a odev
• odstráňte látky ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu(jedy, žieraviny, kyseliny a pod.)
• informujte svojich susedov
• pripravte evakuáciu zvierat
• pripravte si evakuačnú batožinu
• dodržujte pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledujte pokyny v hromadných
informačných prostriedkoch
.
Zásady správania sa po povodniach a záplavách : nechajte si skontrolovať stav obydlia – statická narušenosť,
obývateľnosť, rozvody energií, zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín a poľnohospodárskych
plodín, kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady vzniknutej škody.
ČO ROBIŤ V PRÍPADE OHROZENIA POŽIAROM
- Zistený požiar ohláste bez zbytočného odkladu na tiesňovú linku 112, alebo 150
- Ak je to možné, požiar uhaste, alebo spravte nutné opatrenia k zamedzeniu jeho šírenia
- Uzavrite prívod plynu
- Podľa možnosti vyveďte do bezpečnej vzdialenosti zvieratá, vyneste cenné veci
- Uvoľnite prístupové cesty záchranným zložkám
- Nekomplikujte činnosť záchranným zložkám po ich príjazde na miesto zásahu
- Na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa jednotky požiarnej ochrany alebo starostu obce poskytnite vecnú, alebo osobnú
pomoc
ČO ROBIŤ V PRÍPADE VÍCHRICE A SNEHOVEJ KALAMITY
- Keď nemusíte nevychádzajte z domu
- Nezdržiavajte sa na voľných plochách
- Nezdržujte sa pri labilných prekážkach
- Zatvorte a zabezpečte okná a dvere
- Odložte z dvorov voľne položené predmety
- Nepúšťajte von deti
- Zabezpečte domáce zvieratá
- Neparkujte pod stromami a chatrnými budovami
- S ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdíte po otvorených veterných plochách
TELEFÓNNE ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA A DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA
V prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí
volajte :
1. Integrovaný záchranný systém
2. Záchranná zdravotná služba
3. Hasičský a záchranný zbor
4. Policajný zbor SR

112 - linka tiesňového volania
155
150
158

Ak vyžadujete pomoc v tiesni, alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte:
- svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete,
- druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.),
- rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce),
- miesto udalosti, ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je možné
miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.),
- odpovedajte aj na otázky operátora preberajúceho váš hovor a po skončení hovoru počkajte na spätné volanie
operátora príslušnej záchrannej služby.

