Varovanie obyvateľstva po vzniku MU
-

všeobecné ohrozenie – dvojminútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo
vzniku MU, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov MU

-

ohrozenie vodou – šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými
účinkami vody

-

koniec ohrozenia – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania

Objekty stacionárne skladujúce NL majú v plánoch ochrany spracované Plány
vyrozumenia a varovania okolitého obyvateľstva, ktoré sa nachádza v ohrozenej
zóne.
Objekty v okolí vyrozumievané telefonicky cez stálu službu a následne v zmysle
vlastného Plánu vyrozumenia, varujú zamestnancov o vzniku MU.
Obyvateľstvo je vyrozumievané signálom všeobecná výstraha – spustenie sirén, za
ktorým nasleduje slovná informácia v miestnom rozhlase, prípadne informácia
v Slovenskom rozhlase a STV v zmysle uzavretých zmlúv s Úradom CO MV SR.
a) Zásady ochrany a činnosti v kontaminovaných priestoroch
1. V oblasti priamej kontaminácie
· činnosť povolená len v prostriedkoch individuálnej ochrany (osoby
v úkrytoch s FVZ nemusia mať PIO)
· voľný pohyb v priestore je povolený len pre špeciálne jednotky, ktoré musia
mať PIO
· organizuje sa evakuácia obyvateľstva do nezamorenej oblasti
· v objektoch s nepretržitou prevádzkou pracujú obsluhy najdôležitejších
technologických zariadení (je nutné dodržiavať bezpečnostné opatrenia)
· platí zákaz konzumácie potravín, pitie vody, fajčenie
· ochrane zvierat, respektíve ich vyvedení rozhodujú veterinárne orgány
2. V oblasti zamorenej výparmi jedovatých látok
· dovolený je prísne organizovaný pohyb osôb v PIO
· pri organizácii ochrany obyvateľstva v najnutnejších prípadoch môžu
pomáhať i určení občania s nasadenými PIO
· organizuje sa odsun obyvateľstva zo zamorenej oblasti
· objekty s nepretržitou prevádzkou zabezpečujú činnosť v obmedzenom
meradle
· hospodárske zvieratá sa vyvádzajú podľa rozhodnutia veterinárnych
orgánov

3. V oblasti ohrozenia výparmi jedovatých látok
· ochrana obyvateľstva sa zabezpečuje varovaním podľa pôsobenia
prízemného vetra
· činnosť obyvateľstva je obmedzená na najnutnejšie práce
· obyvateľstvo nezaradené v pracovnom procese sa odsunie z ohrozenej
oblasti
· pracovná činnosť sa vykonáva iba v určených objektoch
· monitoruje sa chemická situácia a v pohotovosti sa udržiavajú jednotky CO
· hospodárske zvieratá sa vyvedú do neohrozeného priestoru
b/ Zásady činnosti po odstránení následkov chemickej kontaminácie
·
·
·
·

v priestore, ktorý bol zamorený je možný pohyb iba po vytýčených trasách
dôležité je odmorenie PIO, náradia a ostatného materiálu
nepoužívať pitnú ani úžitkovú vodu z neoznačených zdrojov
pri pohybe v danom priestore dodržiavať bezpečnostné opatrenia

c/ Zásady individuálnej a kolektívnej ochrany v kontaminovanom priestore
Obidva spôsoby ochrany umožňujú pohyb osôb v zamorenom priestore iba na
obmedzený čas. Popri odsune osôb zo zamoreného prostredia treba rátať so
striedaním v úkrytoch, vybavených FVZ. V úkrytoch bez FVZ sú nutné PIO.
Dĺžka pobytu v PIO je závislá od:
1.
2.
3.
4.

teploty vzduchu
zdravotného stavu osôb
veku
namáhavosti vykonávaných prác

Zásady pri vchádzaní do úkrytov:
1.
2.
3.
4.

do úkrytu vchádzať len jednotlivo a iba vtedy, keď je v činnosti FVZ
pred vstupom do úkrytu odložiť na vyhradené miesto vrchný odev
na určenom mieste dekontaminovať masku, obuv, oblek, prípadne batožinu
vykonať čiastočnú hygienickú očistu a špeciálnu očistu

