Příloha 2

Vzory tísňových informací
SITUACE 1
ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ / ZE STACIONÁRNÍHO
ZAŘÍZENÍ
Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.

Dnes ve čas hodin došlo k úniku druh nebezpečné látky z objektu doplnit / při její-jeho
přepravě na doplnit (ulici-silnici-dálnici-železnici). Událostí jsou ohroženy výčet ulic /
ohraničený prostor. Jsou prováděna opatření ke snížení následků.

Řiďte se těmito pokyny:
- nacházíte-li se v blízkosti vzniku mimořádné události, ihned se vzdalte ve směru kolmém na
směr větru a ukryjte se v nejbližší budově,
- při úniku z ohroženého prostoru si chraňte zejména dýchací cesty (použijte kapesník, příp.
jinou látku, máte-li možnost, navlhčete ji vodou)*,
- pokud jste v budovách, uzavřete a utěsněte okna, dveře a všechny ventilační otvory, vypněte
všechna ventilační zařízení,
- v případě zdravotních potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc,
- pomozte ve vašem okolí starým a nemocným spoluobčanům,
- uzavřete domácí zvířata,
- ohrožený prostor bude označen a střežen policií,
- mějte zapnutý radiopřijímač s naladěnou stanicí rádio, frekvence doplnit, věnujte pozornost
i místnímu rozhlasu a rozhlasovým vozům, okna neotvírejte, zachovávejte klid, rozvahu a
kázeň, nevycházejte z budov,
- řiďte se výhradně pokyny orgánů obce a záchranářů.
!!!!! OPAKOVAT !!!!!

* možno využít přílohu

Prostředky improvizované ochrany obyvatelstva

SITUACE 2
REÁLNÉ NEBEZPEČÍ VICHŘICE / TORNÁDA
Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.

Českým hydrometeorologickým ústavem byla vydána výstraha pro území Plzeňského kraje
s možností vzniku vichřice-tornáda. Může dojít k výpadkům elektrického proudu, poranění
osob letícími předměty či poškození majetku.

V případě, že vichřice / tornádo zasáhne naši obec, řiďte se těmito pokyny:
- zůstaňte doma a pokud to není nezbytně nutné, nikam nevycházejte ani nevyjíždějte,
- zkontrolujte uzavření všech oken a dveří,
- v blízkosti domu (na zahradě) upevněte nebo uschovejte volně položené předměty,
- odveďte do bezpečí zvířata,
- odvezte do garáže, příp. jiného krytého místa automobil,
- držte se dál od oken a nezdržujte se v místnostech těsně pod střechou,
- najděte si bezpečnou místnost v nižších podlažích nebo ve středu budovy,
- nadále se řiďte pokyny orgánů obce a záchranářů.
!!!!! OPAKOVAT !!!!!

SITUACE 3
REÁLNÉ NEBEZPEČÍ PŘIROZENÉ POVODNĚ
Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.

Pokračující vydatné dešťové srážky i předpověď počasí na nejbližší období vytváří reálné
nebezpečí záplavy části obce v okolí řeky doplnit. Ohroženy jsou ulice doplnit. V případě, že
povodeň zasáhne naši obec, řiďte se těmito pokyny:
- pokud jste majiteli auta, připravte jej k evakuaci nebo ho včas odvezte na bezpečné místo,
- odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
- připravte si prostředky pro zabezpečovací práce (pytle s pískem),
- připravte si evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
- do evakuačního zavazadla (batoh, cestovní taška, kufr) uložte zejména osobní doklady,
peníze, pojistné smlouvy, cennosti, osobní léky, toaletní a hygienické potřeby, oblečení
a vybavení pro přespání, základní trvanlivé potraviny, pitnou vodu a dále si vezměte s sebou
mobilní telefon s nabíječkou a FM rádio (postačí MP3 přehrávač s nabíječkou), berete-li
s sebou domácího mazlíčka, nezapomeňte přibalit pro něj krmivo a misku,
- evakuační zavazadlo označte svým jménem a adresou, dětem vložte do kapsy lístek
s osobními údaji,
- přestěhujte majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží),
- utěsněte kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech,
- odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty v okolí budovy,
- v budově ani mimo budovu nenechávejte v dosahu vody nebezpečné látky (chemikálie,
apod.),
- sledujte zprávy sdělovacích prostředků,
- nadále se řiďte pokyny orgánů obce a záchranářů,
- o reálné možnosti evakuace a dalším postupu Vás budeme dále informovat.
Občané části obce, která není ohrožena povodní, mohou pomoci zejména se zabezpečovacími
pracemi (plnění pytlů s pískem / jiná činnost). Jste-li zdravotně způsobilí a chcete-li pomoci,
hlaste se na obecním úřadě / jinde u pana (-í) doplnit. Děkujeme.
!!!!! OPAKOVAT !!!!!

SITUACE 4
REÁLNÉ NEBEZPEČÍ PŘÍVALOVÉHO DEŠTĚ
Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.

Českým hydrometeorologickým ústavem byla vydána výstraha pro území Plzeňského kraje
s možností vzniku přívalového deště. Hrozí zaplavení zejména níže položených objektů
a budov v blízkosti vody.

V případě, že přívalový déšť zasáhne naši obec, řiďte se těmito pokyny:
- pokud jste majiteli auta, připravte jej k evakuaci nebo ho včas odvezte na bezpečné místo,
- odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
- připravte si prostředky pro zabezpečovací práce (pytle s pískem),
- připravte si evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
- do evakuačního zavazadla (batoh, cestovní taška, kufr) uložte zejména osobní doklady,
peníze, pojistné smlouvy, cennosti, osobní léky, toaletní a hygienické potřeby, oblečení
a vybavení pro přespání, základní trvanlivé potraviny, pitnou vodu a dále si vezměte s sebou
mobilní telefon s nabíječkou a FM rádio (postačí MP3 přehrávač s nabíječkou), berete-li
s sebou domácího mazlíčka, nezapomeňte přibalit pro něj krmivo a misku,
- evakuační zavazadlo označte svým jménem a adresou, dětem vložte do kapsy lístek
s osobními údaji,
- přestěhujte majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží),
- utěsněte kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech,
- odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty v okolí budovy,
- v budově ani mimo budovu nenechávejte v dosahu vody nebezpečné látky (chemikálie,
apod.),
- sledujte zprávy sdělovacích prostředků,
- nadále se řiďte pokyny orgánů obce a záchranářů,
- o reálné možnosti evakuace a dalším postupu Vás budeme dále informovat.
!!!!! OPAKOVAT !!!!!

SITUACE 5
HROZBA VZNIKU ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ
Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.

Z důvodu vydatných dešťových srážek / jiný důvod hrozí reálné nebezpečí narušení vodního
díla doplnit s možností protržení hráze a vzniku průlomové vlny. Buďte patřičně připraveni
a řiďte se zejména těmito pokyny:
- připravte si evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
- do evakuačního zavazadla (batoh, cestovní taška, kufr) uložte zejména osobní doklady,
peníze, pojistné smlouvy, cennosti, osobní léky, toaletní a hygienické potřeby, oblečení
a vybavení pro přespání, základní trvanlivé potraviny, pitnou vodu a dále si vezměte s sebou
mobilní telefon s nabíječkou a FM rádio (postačí MP3 přehrávač s nabíječkou), berete-li
s sebou domácího mazlíčka, nezapomeňte přibalit pro něj krmivo a misku,
- evakuační zavazadlo označte svým jménem a adresou, dětem vložte do kapsy lístek s
osobními údaji.
- pokud jste majiteli auta, připravte jej k evakuaci nebo ho včas odvezte na bezpečné místo,
- odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
- přestěhujte majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží),
- odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty v okolí budovy,
- v budově ani mimo budovu nenechávejte v dosahu vody nebezpečné látky (chemikálie,
apod.),
- sledujte zprávy sdělovacích prostředků,
- nadále se řiďte pokyny orgánů obce a záchranářů,
- buďte připraveni na možnou evakuaci!!!
Pokyny k evakuaci:
- uzavřete přívod vody, plynu a elektrické energie,
- uhaste otevřený oheň v topidlech.
- Máte-li k dispozici vozidlo s dostatečným množstvím pohonných hmot, použijte jej
k evakuaci. Občané, kteří se takto přemístí do místa ubytování mimo naši obec, oznámí tuto
skutečnost na obecní úřad / jinam do čas hodin.

- Ostatní občané se dostaví s evakuačním zavazadlem k evidenci do doplnit místo
shromaždiště evakuovaných osob, ze kterého budete převezeni do určeného evakuačního
střediska.
- Zachovejte klid a kázeň a pomáhejte osobám se sníženou pohyblivostí. Nadále se řiďte
pokyny orgánů obce a záchranářů.

V případě protržení hráze budete neprodleně varováni poplachovou sirénou (kolísavý tón
sirény po dobu 140 s) / jinak. Další pokyny budou bezprostředně následovat.
Pomine-li hrozba vzniku zvláštní povodně, budeme vás informovat.
!!!!! OPAKOVAT !!!!!

SITUACE 7
POŽÁR LESNÍ / V OBCI
Vážení občané,
věnujte pozornost následující zprávě.

Dnes v část dne došlo ke vzniku požáru doplnit místo. Hasičský záchranný sbor provádí
opatření k zamezení šíření požáru. I přesto však není vyloučeno rozšíření požáru do obytné
části obce. Vyzýváme vás, abyste se nepřibližovali k místu požáru. Z důvodu zplodin
vzniklých při hoření uzavřete okna a nevětrejte. Bude-li třeba evakuace, budeme vás včas
informovat. Děkujeme za pochopení.
!!!!! OPAKOVAT !!!!!

SITUACE 8
MOŽNÝ TEXT INFORMACE PRO OBYVATELSTVO PŘI VYHLÁŠENÍ
EVAKUACE
Vážení občané,
věnujte pozornost následující závažné zprávě.
Z důvodu zhoršení doplnit bylo rozhodnuto o provedení evakuace.
K přípravě a provedení evakuace vydávám tyto pokyny:
Evakuace bude provedena z části obce-prostoru ohraničeného doplnit.
Evakuaci podléhá veškeré obyvatelstvo z tohoto prostoru. Všichni občané zde bydlící se
dostaví s evakuačním zavazadlem do čas hodin k budově obecního úřadu-jinam doplnit.
- do evakuačního zavazadla (batoh, cestovní taška, kufr) uložte zejména osobní doklady,
peníze, pojistné smlouvy, cennosti, osobní léky, toaletní a hygienické potřeby, oblečení
a vybavení pro přespání, základní trvanlivé potraviny, pitnou vodu a dále si vezměte s sebou
mobilní telefon s nabíječkou a FM rádio (postačí MP3 přehrávač s nabíječkou), berete-li
s sebou domácího mazlíčka, nezapomeňte přibalit pro něj krmivo a misku,
- evakuační zavazadlo označte svým jménem a adresou, dětem vložte do kapsy lístek
s osobními údaji,
- občané, kteří se přemístí do místa ubytování mimo naši obec vlastním vozidlem, oznámí
tuto skutečnost na obecní úřad do čas hodin,
- domácí mazlíčky je možno vzít s sebou, ostatní zvířata – máte-li čas – odveďte do bezpečí
a zabezpečte krmivem a vodou; v opačném případě vypusťte,
- před opuštěním obydlí uhaste otevřený oheň v topidlech, vypněte elektrické spotřebiče
mimo chladničky a mrazničky (v případě povodně i tyto spotřebiče), uzavřete přívod vody a
plynu (v případě povodně i elektřinu), ověřte situaci u sousedů, uzamkněte byt
a s evakuačním zavazadlem se dostavte na obecní úřad-určené místo doplnit.
(V případě úniku nebezpečné látky doplnit navíc: Při překonávání zamořeného prostoru
použijte prostředky improvizované ochrany).
- v případě potřeby poskytněte pomoc nemocným a starším spoluobčanům. Pozornost věnujte
i dětem bez dozoru,
- s problémy, spojenými s evakuací, které nemůžete vyřešit vlastními silami, se obraťte
na obecní úřad (kontaktní osoba doplnit, telefon doplnit).
!!!!! OPAKOVAT !!!!!

