
▪ 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 BIOLOGICKEJ LÁTKY 
(alebo pri použití biologických zbraní) 

 

Bakteriologické (biologické) nebezpečné látky môžu byť použité vo forme aerosólu (baktérie, 

vírusy) vytvoreného v ovzduší alebo uzatvorenom priestore priamo alebo prostredníctvom 

vetracích zariadení, vypustením infikovaného hmyzu (vši, blchy, muchy a podobne), 

infikovaním vodných zdrojov, potravín, alebo krmovín. Postihnutý použitie biologických 

prostriedkov spravidla nezistí ihneď po ich použití. Pri podozrení ich použitia sa výskyt zisťuje 

odberom vzoriek a následnou mikrobiologickou analýzou. 

 

Pri podozrení z úniku alebo pri úniku biologickej látky resp. pri použití biologických 

prostriedkov: 

• 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 informácie o situácii poskytované miestnou 

samosprávou, 

• dôsledne dodržiavať karanténne hygienické, protiepidemické a protiepizootické opatrenia, 

• pravidelne kontrolovať telesnú teplotu, 

• hlásiť podozrenie z ochorenia, alebo zvýšený výskyt ochorení osôb a zvierat orgánom 

obce alebo spádovému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne orgánom civilnej ochrany, 

• 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, 

• obmedzovať pohyb mimo budovu a budovu opúšťať iba na nevyhnutný čas (napríklad 

nákup základných životných potrieb), 

• priebežne uskutočňovať v rámci svojich možností dezinfekciu vo svojich bytoch a v 

domoch. 

 

Pri vyhlásení karantény platí zákaz zhromažďovania osôb a zákaz voľného pohybu mimo 

uzatvorených priestorov bez nasadených ochranných prostriedkov. 

 

 

 

 
 


