VY SE PTÁTE - MY ODPOVÍDÁME
Přírodní pohroma, havárie letadla, únik nafty z havarované cisterny, únik čpavku na
zimním stadionu, výbuch v chemickém provozu s výronem jedovatého oblaku plynu,
havárie ve skladech, nebo jiná mimořádná událost při níž jsou v sázce životy, zdraví
obyvatel a škody na materiálních hodnotách…lépe o tom nepřemýšlet.
K pohromám naštěstí dochází zřídka. Přesto vás, ale právem zajímá, jak postupovat
v případě ohrožení způsobeného v důsledku mimořádné události. V posledních dnech jste se
nás nejčastěji ptali …

Jak se dozvíme, že se něco děje?
Mimořádnou událostí je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními
vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují
provedení záchranných a likvidačních prací.
Na vznik mimořádné události Vás včas upozorní signál sirény nebo hromadné informační
prostředky. Musíte si uvědomit, že zvuk sirény signalizuje situaci ohrožení, tzn. nějakého
nebezpečí. Podle toho je třeba reagovat.

Co musíme okamžitě udělat?
Vyhledat úkryt v nejbližší budově. Zavřít okna a dveře. Zapnout rádio, nebo televizi. Kde se
dozvíte, co se stalo a co to znamená, včetně instrukcí.
Děti, které jsou ve školách, školkách a jeslích ponechte v místě a neposílejte je domů. Pokud
cestujete automobilem zaparkujte a ukryjte se v nejbližší budově.

Jak si lze vysvětlit malou informovanost občanů v případě nutnosti ukrytí?
Úkrytový fond byl budován v období studené války. Předpokládalo se, že obyvatelstvo bude
včas informováno o možnostech ukrytí v době narůstání hrozby válečného konfliktu.
S uvolněním mezinárodního napětí po roce 1990 obavy občanů z vojenského ohrožení
poklesly. Poklesl tudíž i zájem veřejnosti o informace, jak se chránit v případě ohrožení.

Kde se ukrýt?
K ukrytí je potřebné využít ochranné vlastnosti budov, zejména podzemní, suterénní a jiné
vhodné prostory, které budou v případě ohrožení přizpůsobeny k potřebám ochrany obyvatel.

Možnost ukrytí poskytují stálé úkryty tlakověodolné a stálé protiradiační úkryty. Bezpečí
poskytují i některé úseky pražského metra a Strahovský tunel.

Kdo nám řekne, kde se máme v případě nebezpečí ukrýt?
Informace o možnosti ukrytí v dané lokalitě vám sdělí obecní (městský) úřad, na území
spravovaném magistrátem - magistrát, popř. zaměstnavatel.
Plány ukrytí jsou rovněž k dispozici i na oddělení ochrany obyvatelstva územního odboru
HZS ČR.

Kde občan získá informace o charakteru možného ohrožení v případě vzniku
mimořádné události?
Informace o charakteru možného ohrožení o připravených záchranných a likvidačních prací a
ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události získá na příslušném obecním
úřadě. (Obecní úřad je s uvedenými informacemi seznámen okresním úřadem prostřednictvím
Hasičského záchranného sboru.) Dále získá informace u svého zaměstnavatele.
(Zaměstnavatel je s uvedenými informacemi seznámen prostřednictvím obecního úřadu.)

Pro koho jsou zabezpečeny prostředky individuální ochrany?
Se zabezpečením těmito prostředky se počítá pro děti od narození do ukončení povinné školní
docházky a osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Ostatní fyzické a
právnické osoby mohou ochranné prostředky do osobního vlastnictví získat za úhradu ve
specializovaných prodejnách.

Nákup drahých masek si nemůžeme dovolit. Co nám poradíte?
V prodejní síti jsou nabízeny prostředky individuální ochrany v různém cenovém rozpětí.
Cenově dostupnější masky lze zakoupit i na dobírku u českých výrobců.
Dále je možnost použít improvizované prostředky ochrany. Způsob je uveden na této
internetové stránce MV a v příručce pro obyvatelstvo „Pro případ ohrožení“.

Jsem na mateřské dovolené. Kdo mi poskytne informace o výdeji ochranného
prostředku pro dítě, pokud to bude vyžadovat situace?
Informace Vám mohou podat na příslušném obecním úřadě v místě trvalého bydliště, nebo na
nejbližším územním odboru HZS ČR. V hlavním městě na Magistrátu hl. města Prahy.

Masky typu CM 3 a CM 4 s filtrem MOF mohou údajně poskytnout ochranu proti
zbraním hromadného ničení. Co bychom přesto měli vědět?
V prvé řadě je nutné si uvědomit, že se v současné době s masovým použitím zbraní
hromadného ničení nepočítá.
V případě jejich použití při teroristickém útoku je nutná především improvizovaná ochrana
vzhledem k nepředvídatelnosti tohoto útoku a nutnosti rychle chránit především dýchací cesty
a oči. Ne každý občan bude nosit neustále sebou masku.
Je nutné si uvědomit, že ochranný prostředek slouží k překonání zamořeného prostoru, kde
nebezpečí nehrozí (např. evakuací obyvatelstva nebo jeho ukrytím).
Jsou-li zmíněné prostředky individuální ochrany použity správně, zabezpečují ochranu proti
aerosolu, prachu, částicím biologických zbraní, včetně neurotoxinů a radioaktivních látek.
Dále zajišťují ochranu proti parám a plynným otravným látkám. Potvrzují to zkoušky
prováděné akreditovanou státní zkušebnou.

Čím se řídí systém výdeje prostředků individuální ochrany?
Zmíněný systém je dán plánem individuální ochrany. Tvoří součást havarijních plánů.
Plán individuální ochrany zahrnuje místa uskladnění prostředků, systém výdeje, zpětného
převzetí ale také odpovědnosti za provedení individuální ochrany.

Jak bude zabezpečena distribuce prostředků individuální ochrany do škol?
V souladu se zpracovanými havarijními plány a plány individuální ochrany.

Mají mít zaměstnanci k dispozici ve firmě plynové masky?
Pokud je firma vlastníkem, správcem nebo uživatelem technických zařízení a budov
nakládajících s nebezpečnými, chemickými látkami je i povinna zpracovat havarijní plán.
Součástí tohoto plánu je Plán individuální ochrany. Obsahuje celý systém ochrany
zaměstnanců prostředky individuální ochrany, včetně improvizovaných prostředků, tedy
i zabezpečení maskami. Tyto masky jsou opatřeny tzv. průmyslovými filtry jejichž ochranný
charakter je zcela odlišný než u tzv. prostředků individuální ochrany.
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