C-7

Operační plán
„Únik nebezpečné látky“
Charakteristickým rysem havárie s únikem nebezpečných látek je skutečnost, že
přichází náhle a neočekávaně, a že postihuje obyvatelstvo nepřipravené.
Nejvýznamnějšími nebezpečnými chemickými látkami z hlediska jejich četnosti jsou
jednoznačně chlor a čpavek.

Z hlediska ochrany obyvatele je nutno si uvědomit, že
většina chemických látek je těžší než vzduch. Proto ukrytí
je nutné ve vyšších polohách objektů (horní patra), popř.
terénu a v obou případech, pokud možno, na závětrné
straně.

Realizační část
Popis opatření
Pokud nebyli vyrozuměni
záchranáři okamžitě informovat
Vyrozumění

Způsob realizace opatření
Volat ťísňovou linku
150 nebo 112
Svolat krizový tým, velitele
JSDH, informovat ORP

Vydání pokynu
k realizaci
opatření/realizace
Starosta obce
Starosta obce

Školy,školky, sociální a
zdravotnické zařízení,
zdravotně postižené občany

Starosta obce
Krizový tým
Obecní úřad

Varovat ve smyslu níže
uvedených zásad

Starosta obce
Krizový tým

Spolupráce se složkami IZS

Bezprostřední a intenzivní
komunikace s velitelem zásahu

Evakuace obyvatelstva

Část „B“ dokumentace, str.12

Starosta obce
Krizový tým
Starosta obce
Krizový tým

Zásady individuální ochrany
ohroženého obyvatele

Níže uvedené informace
okamžitě a co nejrychleji
sdělit ohroženým
obyvatelům
prostřednictvím
varovných prostředků

Přednostní varování
(níže uvedené zásady)
Varování obyvatelstva

Starosta obce
Obecní úřad
Krizový tým
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Ihned si chránit dýchací cesty – přiložit si na nos a ústa kapesník, šátek, tričko apod. (pokud je
možnost, navlhčit látku vodou, limonádou, džusem nebo jinou nezávadnou kapalinou)
Ukrýt se v budově, přemístit se do vyšších pater budovy, pokud možno na odvrácenou stranu od
místa úniku.
Pokud není možno se ukrýt v budově, pak se evakuovat v terénu do vyšších poloh, pokud možno
na odvrácenou stranu od místa úniku.
V budově, kde jste ukryti, uzavřete okna, dveře, vypněte klimatizaci, digestoř a utěsněte otvory,
kterými by mohla nebezpečná látka pronikat dovnitř (okna,dveře, klíčové dírky, komínové vstupy
apod.)
Provést další ochranu těla
Především ochránit oči brýlemi, pokud možno uzavřeného typu, pokud nejsou přetáhnout přes oči
igelit a připevnit
K ochraně hlavy použít čepice, kukly, šátky a šály, je vhodné přetáhnou kapuci, přilbu apod. Dbát
aby hlava včetně krku byla zabalena úplně bez prostupu k pokožce.
K ochraně těla požít běžné oděvy, především kalhoty, dlouhé kabáty, bundy, kombinézy apod.
Přičemž platí zásada – čím více vrstev, tím lépe. Oděvy se dotěsní aby nebyl prostup k pokožce.
K ochraně rukou a nohou použít delší ponožky, delší rukavice, boty vyšší. Případně použít
převleky, textilní a igelitové zábaly apod.
Výše uvedené zásady jsou prioritní pro okamžité a bezodkladné varování ohrožených obyvatel.
Podrobněji jsou zásady ochrany ohroženého obyvatele popsány v části „B“ dokumentace str. 10
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