Pokyny pro případ ohrožení
V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí
většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku
a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností
člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např.
povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda,
rozsáhlý požár, teroristický čin.

Obecné návody a doporučení
- podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví,
majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události.

1. Důležitá telefonní čísla tísňového volání

112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání. Je určeno také pro cizince a pro tísňové volání při
rozsáhlých mimořádných událostech

155 - Zdravotnická záchranná služba
158 - Policie ČR
150 - Hasičský záchranný sbor ČR
483 333 933, 602 646 188 – Městská policie Železný Brod
Při oznamování na telefonní čísla tísňového volání uveďte:





Kde se událost stala, upřesněte místo.
Co se stalo, o jaký typ události se jedná.
Kolik je zasažených osob, v jakém jsou stavu, v jakém jsou ohrožení.
Své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte a kde budete k zastižení pro případné
upřesnění informací.

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří
pravdivost nahlášené zprávy

2. Varovný signál
Všeobecná výstraha
-varování obyvatelstva při vzniku nebo hrozbě mimořádné události. Jedná se o kolísavý tón
po dobu 140 vteřin.
-vyhlašuje se v případě, kdy může dojít nebo došlo k ohrožení životů a zdraví obyvatel v
důsledku mimořádných událostí – živelní pohromy (např. povodeň, sněhová kalamita, větrná
smršť), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (např. havárie v
chemickém závodě, ve skladu chemikálií, havárie v jaderném energetickém zařízení, ropná
havárie), či jiné mimořádné události (např. teroristický čin, sabotáž, žhářství).

Požární poplach

-je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin
přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál
"Požární poplach" vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón "HOŘÍ,"HO-ŘÍ" po dobu jedné minuty.

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první
středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem
(nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin).

Když zazní signál všeobecná výstraha



Okamžitě se ukryjte



Zavřete dveře a okna



Zapněte si rádio, televizi, informace budou sdělovány i městským rozhlasem

