
▪ UVEDOMTE SI, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana 

majetku, 

▪ REŠPEKTUJTE a snažte sa získavať informácie z oficiálnych zdrojov (rozhlas, televízia, 

miestny rozhlas a pod.), 

▪ PAMÄTAJTE na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni, 

▪ NEROZŠIRUJTE poplašné a neoverené správy, 

▪ VARUJTE ostatné ohrozené osoby vo svojom najbližšom okolí, 

▪ zbytočne NETELEFONUJTE (telefónna sieť je v situácii ohrozenia preťažená), 

▪ NEPODCEŇUJTE vzniknutú situáciu, 

▪ POMÁHAJTE susedom (starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti), 

▪ POSLÚCHAJTE pokyny pracovníkov záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a 

samosprávy. 

V PRÍPADE ÚNIKU NEBEZPEČNEJ CHEMICKEJ LÁTKY 
(alebo pri použití chemických zbraní) 

 

Nebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, 

dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože, alebo narušujú metabolizmus 

postihnutého. V prípade havárie spojenej s únikom nebezpečných chemických látok 

pôsobia na okolie v podobe plynu alebo výparov. V prípade teroristického útoku môžu byť 

použité vo forme aerosólov alebo plynu, môžu byť použité na zamorenie vodných zdrojov. 

 

Keď zaznie varovný signál sirény pri pobyte v budove: 

• zostaňte vo vnútri, prípadne sa ukryte v úkryte (ak je dostupný), 

• vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte 

klimatizáciu, 

• uhaste otvorený oheň, vypnite plynové spotrebiče, 

• zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie, 

• riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko, 

• pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela, 

• pripravte si evakuačnú batožinu, 

• telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, 

• poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám neschopným pohybu, 
starším osobám, postarajte sa o deti bez dozoru, 

• nakŕmte domáce zvieratá, dajte im vodu a uzatvorte ich, 

• zachovávajte rozvahu a pokoj, 

• budovu opustite len na pokyn, 

• čakajte na ďalšie pokyny. 

 

Keď zaznie varovný signál sirény pri pobyte mimo budovu: 

• urýchlene opustite ohrozené miesto proti smeru vetra, 

• čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti, alebo kryte a postupujte podľa pokynov 

uvedených hore (pri pobyte v budove) 

 

Neukrývajte sa do pivníc, pretože väčšina plynných chemických látok je ťažšia ako vzduch! 

 


