PRÍPRAVA OBYVATEĽSTVA NA SEBAOCHRANU
A VZÁJOMNÚ POMOC

ROZLIŠOVANIE VAROVNÝCH SIGNÁLOV
A ČINNOSŤ OBYVATEĽSTVA NA SIGNÁLY

Varovanie obyvateľstva
1. Varovné signály a doplnková slovná

informácia
2. Činnosť v domácnostiach po varovaní
3. Činnosť po signále „Koniec ohrozenia“

Varovné signály a signál koniec ohrozenia
Použitý v prípade

Názov signálu

Ohrozenia alebo
vzniku mimoriadnej
udalosti ako aj pri
možnosti
rozšírenia následkov
mimoriadnej udalosti

VŠEOBECNÉ
OHROZENIE

2 - minútový
kolísavý
tón sirén

Ohrozenia ničivými
účinkami vody

OHROZENIE
VODOU

6 - minútový
stály tón
sirén

KONIEC
OHROZENIA

2 - minútový
stály tón
sirén bez
opakovania

Konca ohrozenia
alebo konca
pôsobenia následkov
mimoriadnej udalosti

Výstražný zvuk signálu

Varovné signály
„VŠEOBECNÉ OHROZENIE“, „OHROZENIE VODOU“
a signál „KONIEC OHROZENIA“
sú ihneď po odznení doplnené

DOPLNKOVOU SLOVNOU INFORMÁCIOU
v hromadných informačných prostriedkoch

DOPLNKOVÁ SLOVNÁ INFORMÁCIA
Poradie

Obsah slovnej informácie

A

Deň a hodina vzniku a skončenia ohrozenia

B

Údaje o zdroji ohrozenia
Údaje o druhu ohrozenia

C
D
E

Údaje o veľkosti ohrozenia
Základné pokyny pre činnosť obyvateľstva

Činnosť v domácnostiach po varovaní
 varovný signál „Všeobecné ohrozenie“
 zostať doma, podľa okolností sa vrátiť domov,
prípadne vstúpiť do najbližšej budovy
 očakávať slovnú doplnkovú informáciu
v hromadných informačných prostriedkoch
 masovokomunikačných
 miestnych

 pozorne vypočuť slovnú doplnkovú informáciu
a správať sa a vykonávať činnosť v zmysle
pokynov v nej uvedených

 nesnažiť sa vyzdvihnúť deti zo školy alebo
školských zariadení
 ochranné opatrenia sú vykonávané aj tu
a o deti bude postarané
 informovať starších, nemobilných, chorých
osamelo žijúcich spoluobčanov v blízkosti
vlastného obydlia o ich ohrození a poskytnúť
im pomoc

 postarať sa o deti bez dozoru
 netelefonovať zbytočne, najmä nevolať núdzové
telefónne čísla
 polície,  hasičov,  civilnej ochrany
za účelom čo sa stalo

 prednostne chrániť život a zdravie
 vlastnej osoby,
 svojich blízkych,
 ostatných osôb
 až následne chrániť
 majetok,  zvieratá,  životné prostredie
 vo vlastnom záujme nepožívať
 alkohol,  drogy,  lieky spôsobujúce zvýšenú
únavu
pre prípad nutnosti opustenia domácnosti

 pre prípad nutnosti opustiť domácnosť
 pripraviť evakuačnú batožinu

 pri opúšťaní domácnosti (vyhlásená evakuácia,
ochrana ukrytím v OU, PU, JUBS)
 uzavrieť hlavné uzávery vody, plynu
 vypnúť hlavný prívod elektrickej energie
 uhasiť otvorený oheň
 zavrieť všetky okná, uzamknúť všetky vchody
 v prípade vykonania ochranných opatrení
v domácnosti (únik NL)
 zabrániť vniknutiu NL do stavby
 zavrieť všetky okná a dvere
 utesniť špáry na oknách, dverách
 uzavrieť všetky ventilačné otvory
 pripraviť na použitie inprovizované PIO
 vykonať opatrenia na ochranu potravín a vody

Činnosť na signál „Koniec ohrozenia“

 všeobecne
 pozorne vypočuť doplnkovú slovnú informáciu
 konať v zmysle pokynov uvedených v
 doplnkovej slovnej informácii
 texte odvolania mimoriadnej situácie
 oznámení o ukončení evakuácie

