Evakuace
▪
▪
▪
▪

dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, popř. zaměstnavatele, kteří organizují nebo
zajišťují evakuaci
dbejte pokynů k evakuaci osob nařízených velitelem zásahu
dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a
dostavte se na určené místo
při použití vlastního vozidla, dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci

Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu při evakuaci
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

uhaste otevřený oheň v topidlech
vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
uzavřete přívod vody a plynu
ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
kočky a psy si vezměte, pokud to vývoj situace dovolí, s sebou
ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je
předzásobte vodou a potravou
uzamkněte byt a zajistěte okna i dveře proti vloupání
vezměte evakuační zavazadlo a dostavte se na určené evakuační místo

Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku
mimořádné události nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží
nejlépe batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a
adresou.
Evakuační zavazadlo obsahuje
▪ základní trvanlivé potraviny na 3 dny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený
chléb, trvanlivý salám, tvrdé sýry, sušenky.
▪ pitnou vodu na 3 dny.
▪ osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti (součástí dokladů by
měla být i kartička, na které budou uvedeny informace o vašem zdravotním
stavu a jméno osoby, kterou je vhodné informovat, pokud by se vám něco
přihodilo).
▪ předměty denní potřeby /jídelní miska, příbor, umělohmotná lahev, nůž,
otvírač na konzervy/.
▪ toaletní a hygienické potřeby /toaletní papír, mýdlo, kartáček na zuby, zubní
pasta, ručník/.
▪ osobní léky, léky tišící bolest, léky snižující horečku a antiseptické přípravky.
▪ baterku, zápalky, svíčky, kapesní nůž, zapalovač.
▪ spací pytel nebo přikrývku, popř. karimatku.
▪ náhradní prádlo, oděv a obuv, pláštěnku.
▪ rozhlasový přenosný přijímač, mobilní telefon.

