Prevence pro všechny, o.s.

CO DĚLAT, KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA???
VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA
 V ČR je systém varování obyvatelstva, který slouţí k okamţitému varování obyvatelstva
při ohroţení takového charakteru, kdy je nezbytné okamţité ukrytí nebo evakuace.
 Jediným signálem varování obyvatelstva je varovný signál „Všeobecná výstraha".
Tento signál oznamuje hrozící nebezpečí.
 Signál „Všeobecná výstraha" je kolísavý tón po dobu 140 sekund a může zaznít 3x za
sebou v cca tříminutových intervalech. Po zaznění elektronické sirény může následovat
sdělení tísňové informace např. „Nebezpečí zátopové vlny“, „Chemická havárie“,
„Radiační havárie“, „Konec poplachu“.
 Po zaznění signálu následuje vždy tísňová informace z hromadných informačních
prostředků (republiková, regionální působnost např. ČT 1 a ČRo 1-Radiožurnál), kdy je
obyvatelstvo vyrozuměno, o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná.

Tvar signálu „Všeobecná výstraha".
CO DĚLAT?
- Co nejdříve se snažte zjistit, jaký druh nebezpečí hrozí. V žádném případě zbytečně
netelefonujte, především ne na tísňové linky.
- Postupujte podle sdělených pokynů: V případě chemické havárie se okamžitě snažte najít
úkryt v jakékoliv blízké zděné budově (i tehdy, jedete-li autem, zastavte a vyhledejte úkryt).
Dejte přednost místnostem ve středu budovy bez oken, vyhněte se sklepním prostorám. Jsteli v místnosti s okny, uzavřete a utěsněte je, vypněte klimatizaci. V cizím prostředí požádejte
o pomoc a vpuštění do budovy. A naopak, i vy poskytněte vlastní úkryt všem, kteří jej
potřebují. V případě povodně najděte vhodné vyvýšené místo (kopec, úbočí kopce),
neschovávejte se v ohrožených budovách. V případě nebezpečí vichřice, tornáda
schovejte se v cihlových, betonových nebo kamenných stavbách, zejména ve sklepních
prostorách, místnostech bez oken. Nezůstávejte u oken, v autech, ve volném terénu.
ZKOUŠKA SIRÉN
 Signálem „Zkouška sirén" se ověřuje funkčnost systému a také slyšitelnost sirén, není tedy
varovným signálem pro obyvatelstvo! Zkouška se provádí zpravidla každou první středu
v měsíci v 12.00 hodin. Jedná se o nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 sekund. Signál
bývá doplněn informací „Zkouška sirén".

Tvar signálu „Zkouška sirén".
POŢÁRNÍ POPLACH
- Tento signál slouţí pouze ke svolání jednotek poţární ochrany a není varovným
signálem pro obyvatelstvo. Signál „Poţární poplach" je vyhlašován jednou přerušeným
tónem sirény během jedné minuty nebo u elektronické sirény napodobením hlasu trubky
troubící tón ,,HÓ-ŘÍ", ,,HÓ-ŘÍ".

Tvar signálu „Poţární poplach ".
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