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ČINNOST NA ZŘÍZENÝCH STANOVIŠTÍCH
Doporučený postup

Zahájeno

Splněno

Předání výzvy osobám
Zajistit prostřednictvím členů průzkumu (nebo megafonem) předání výzvy osobám, které se nachází v
uzavřených prostorách (bytech, kancelářích) v místě zásahu v nebezpečné zóně, aby se připravily k
evakuaci tím způsobem, že
•
vypnou ventilační a klimatizační jednotky, uzavřou vstupní otvory místností a
případně je utěsní,
•
připraví si osobní věci (doklady, léky apod.) a vyčkají na výzvu k evakuaci,
•
při následném přesunu dýchají přes navlhčenou tkaninu.

Dekontaminace zraněných pod hodnotu 100 Bq/cm2
Zajistit dekontaminaci zraněných pod hodnotu 100 Bq/cm2 , pokud lékař neurčí jinak před jejich
převozem do spádového zdravotnického zařízení nebo
jiného specializovaného zdravotnického zařízení.

Časová evidence pohybu zasahujících
Uložit velitelům a vedoucím složek IZS vést časovou evidenci pohybu zasahujících osob vlastních
složek IZS v nebezpečné zóně.

Postupná evakuace obyvatelstva
Nařídit postupnou evakuaci obyvatelstva
obyvatelstv vyvedením z objektů v nebezpečné zóně
(přednostně vchody odvrácenými od výbuchu), kontrolu kontaminace,
příp. dekontaminaci a evidenci těchto osob.

Konzultace s SUJB
Konzultovat dekontaminaci techniky použité
použit v nebezpečné zóně.

Ověřit provedení evakuace
Ověřit průzkumem, že se v evakuovaných objektech a prostorách nezdržují žádné osoby.

Pořízení seznamu parkujících vozidel
Ve spolupráci s Policií ČR a obecní policií zajistit pořízení seznamu parkujících vozidel v
nebezpečné a vnější zóně.

Doporučení k ochraně zasahujících osob
Požádat SÚJB o doporučení k ochraně zdraví zasahujících osob (dle obdržených dávek nebo
při podezření na vnitřní kontaminaci) k prohlídce do střediska specializované zdravotní péče
pro ozářené při radiačních nehodách.

Předání místa zásahu
Předat uzavřené a střežené místo zásahu a pořízené evidence odpovědným orgánům k dalšímu
řešení a ukončit zásah složek IZS.
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