Činnost IZS a občanů
Varianty možného ohrožení v době míru:
1. Požár
2. Vichřice, silné poryvy větru
3. Záplavy a povodně
4. Biologické nákazy
5. Námrazy, náledí, dlouhodobé mrazy
6. Obtížná vedra a sucha
7. Bouřky, přívalové deště, krupobití
8. Půdní eroze
9. Havárie v dopravě s kombinovaným účinkem
10. Výbuchy plynů
11. Poruchy v zásobování energiemi
Všechny tyto mimořádné události řeší v našem městě "Integrovaný záchranný systém", ve
spolupráci s Bezpečnostní radou a krizovým štábem.
Integrovaný záchranný systém
je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění
záchranných a likvidačních prací.
Základní složky:
- Hasičský záchranný sbor České republiky
- Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje
- Zdravotnická záchranná služba
- Policie České republiky.
Ostatní složky:
- vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil.
- ostatní ozbrojené sbory, orgány veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné
služby, zařízení civilní ochrany.
- neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním
pracím.
Postup u zaměstnaných občanů - zaměstnanci se v pracovní době při ohrožení mimořádnými
událostmi řídí pokyny zaměstnavatelů.
Děti navštěvující školy, jesle, školky, družiny mládeže, se v případech mimořádných událostí
řídí pokyny svých učitelů a vedoucích.

Základní činnosti při MU
Před povodní:
- vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou;
- připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken.
- připravte si potraviny a pitnou vodu na 2 - 3 dny.
- vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití.
- připravte na evakuaci zvířata.
- upevněte věci, které by voda mohla odnést.
- připravte si evakuační zavazadlo.
- nezapomeňte na své osobní věci (doklady, cennosti).
Při povodni:
- opusťte ohrožený prostor.
- v případě nutnosti opustit byt, dům dodržte zásady při evakuaci.

- je-li dostatek času, přesuňte se na vytipované místo, které nebude zaplaveno vodou.
Po povodni:
- nechte si zkontrolovat stav obydlí statikem, obyvatelnost, rozvody elektrické energie, plynu,
kanalizace, vody.
- proveďte úklid uhynulého zvířectva, poničených potravin, plodin zasažených vodou dle
pokynu hygieny.
- informujte se o místech humanitární pomoci (kontaktních místech).
- kontaktujte příslušné pojišťovny.
Biologické zbraně
Mohou být použity ve formě aerosolu (bakterie, víry, toxiny) do ovzduší nebo uzavřených
prostor, vypuštěním hmyzu (vši, blechy, mouchy, klíšťata) nebo infikováním potravin,
vzduchu, vody, předmětů. Smysly člověka je biologické zamoření nezjistitelné. Výskyt se
zjišťuje speciálními přístroji.
Jak se chránit před proniknutím nebo zanesením nákazy do organismu:
- nepoužívat vodu z neznámých zdrojů.
- umět si připravit vodu pomoci chemických desinfekčních prostředků nebo převařením.
- nejíst pevnými obaly nechráněné nebo neprověřené potraviny.
- udržovat čistotu těla i za nepříznivých podmínek.
- zbytečně se nedotýkat a neprohlížet podezřelé předměty.
- při známkách onemocnění ihned vyhledat lékařskou pomoc.
- přísně dodržovat pokyny zdravotnického a hygienického personálu.
Chemické zbraně
Způsobují ztráty na živé síle, toxickými aktivními sloučeninami. Patří vzhledem ke své
vysoké bojové účinnosti a rozsáhlým prostorovým účinkům mezi hlavní druhy zbraní
hromadného ničení. Mohou být použity ve formě aerosolu, kapalném a plynném skupenství.
Důsledky:
Působí na organismus mnohostranně. Vyvolávají poškození centrálního nervového systému,
dýchacích cest, zažívacího traktu, nebo narušují metabolismus, jiné mají zpuchýřující účinek.
Ochrana
- urychleně použijte ochranný prostředek (dětský vak, dětskou kazajku, ochrannou masku, nebo
prostředky improvizované ochrany a povrchu těla).
- všechny ochranné prostředky dokonale utěsněte.
- vyhledejte nejbližší úkryt.
Při zasažení organismu chemickými zbraněmi platí všeobecná zásada co nejdříve přerušit styk
otravných látek s organismem.
Ochrana před účinky radioaktivních látek:
- co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe ve sklepních prostorách) pokud možno
na odvrácené straně od jaderného zařízení
- Uzavřete a utěsněte okna, dveře, vypněte ventilaci.
- Sledujte zprávy sdělovacích prostředků.
- Budovu opusťte jen na pokyn.
Teroristické akce:
1) Anonymní oznámení (uložení bomby, třaskaviny, použití nebezpečné látky):
- nedotýkejte se podezřelých předmětů.
- otevřete dveře a okna.
- zatáhněte závěsy, záclony, žaluzie.

- opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do vyhrazených prostor.
- vezměte sebou všechny osobní věci (doklady, cennosti)
- dodržujte pokyny a instrukce správce objektu, bezpečnostních složek
2) Teroristická akce (za použití střelných zbraní):
- pokud jste mimo budovu, okamžitě opusťte ohrožené místo.
- pokud jste v budově, nezdržujte se v blízkosti oken.
- ukryjte se za vhodným nábytkem.
- dodržte pokyny bezpečnostních složek
- vyvarujte se použití pevných telefonních linek.
- zachovejte klid a rozvahu.

