nebezpečí Vás nejlépe informuje Váš STAROSTA. Varovat Vás také bude
varovný signál „všeobecná výstraha“ – kolísavý tón SIRÉNY, který se třikrát po
sobě opakuje. Další informace o charakteru mimořádné události uslyšíte
v mimořádných zpravodajstvích HROMADNÝCH INFORMAČNÍCH PROSTŘEDKŮ.
O

Co kdyţ je nařízena EVAKUACE???
Pokud opouštíte domov, uhaste
oheň, vypněte elektřinu, vodu, plyn.
Dětem vloţte do kapsy lístek se
jménem a adresou. Kočky a psi
vezměte s sebou. Pečlivě si sbalte

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO :

Základní potraviny, pitnou vodu.
Předměty denní potřeby, misku a příbor.
Osobní doklady, peníze, pojistné
smlouvy a cennosti.
Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
Toaletní a hygienické potřeby.
Léky, svítilnu.
Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku,
spací pytel nebo přikrývku.
Kapesní nůţ, zápalky, šití, ….

Vţdy DODRŢUJTE POKYNY
starosty, policistů, hasičů, záchranářů či zdravotníků.

Vţdy SLEDUJTE ZPRÁVY ve sdělovacích prostředcích, přichystejte si
evakuační zavazadlo.
Před POVODNÍ se informujte na obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat
v případě ohroţení. Připravte si pytle s pískem nebo jiné prostředky k utěsnění
oken a dveří. Přestěhujte cenné věci do vyšších pater, připravte si automobil
a evakuační zavazadlo.
Při úniku nebezpečných látek, jaderné havárii, chemických / biologických
zbraní pouţijte PROSTŘEDKY IMPROVIZOVANÉ OCHRANY OSOB:


Navlhčenou roušku (kapesník, utěrka,…) přiloţte na nos a ústa, upevněte.
Ochráníte tak dýchací cesty.



Čepicí, kloboukem či kuklou zakryjte vlasy, čelo, uši i krk.



Brýle lyţařské, plavecké či motoristické ochrání oči. Větrací průduchy
zalepte lepicí páskou.



Kombinézou, pláštěnku či šusťákovou soupravu ochráníte povrch těla.
Nezapomeňte utěsnit u krku, také rukávy i nohavice.



Nezapomeňte na vysoké boty či holínky a rukavice.

Nezapomeňte, ţe POVODŇOVÁ VODA je také KONTAMINOVÁNA obsahy jímek,
zahrádek, látkami ze zemědělských či výrobních objektů…
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Pokud ve Vašem okolí nastane mimořádná událost, jako jsou např. povodně, kontaktujte
Vašeho starostu. Ten spolupracuje s krizovým štábem ORP (obce s rozšířenou působností).
Pomoc však najdete také u neziskových organizací, které v našem regionu působí.
Tyto organizace můţete kontaktovat sami nebo přes Vašeho starostu a krizový štáb.
Oblastní spolek ČČK Prachatice (Nemocniční 204, Prachatice)
Telefon: 724 367 840 - - E-mail: prachatice@cervenykriz.eu
Sběr a distribuce humanitární pomoci při okamžité materiální sbírce, psychosociální podpora
a krizová intervence, dobrovolnická pomoc při odstraňování škod v domácnostech, zapůjčení
vysoušečů, dle možností finanční pomoc
Farní charita Prachatice (Slunečná 1135, Prachatice)
Telefon: 388 328 226, 731 604 442 - - E-mail: reditel@charitaprachatice.cz
Základní poradenství a sociální šetření (zjišťování potřeb, orientace v situaci, podávání informací)
Materiální pomoc (tekutiny, potraviny, drogerie, oděvy, vysoušecí technika - odvlhčovače)
Fyzická pomoc (odklízení škod za pomoci dobrovolníků), Finanční pomoc
Vyhlášení "Okamžité materiální sbírky", Logistika (dovoz materiální pomoci)
ADRA
Telefon: 602 384 232 - - E-mail: vaclav.vonasek@cbit.cz
Pomoc dobrovolníků, Sanační poradenství
Horská sluţba ČR, oblast Šumava (Špičák 56, Ţelezná Ruda)
Telefon: 376 397 273, 376 397 100, +420 1210 - - E-mail: hssumava@horskasluzba.cz
Zajištění transportu zraněných nebo nemocných osob z nepřístupného terénu (pomocí vozidel
nebo smluvně pomocí vrtulníků PČR, AČR nebo soukromých leteckých společností), pátrání po
pohřešovaných osobách v terénu, v lavinách nebo v sutinách.
Oblastní charita Vimperk (Pravětín 23, Vimperk)
Telefon: 388 412 738, 388 412 734, 388 416 288 - - E-mail: info@info@fch-vimperk.cz
Krizová intervence, terapeut, vysoušeče, materiální pomoc
Okresní sdruţení hasičů Prachatice (Slunečná 932, Prachatice)
Telefon: 603 233 681, 606 849 846

- - E-mail: osh.prachatice@tiscali.cz

OSH Prachatice sdružuje 112 sborů dobrovolných hasičů na Prachaticku a Vimpersku.
Kontakty na jednotlivé sbory může poskytnout starosta dané obce.
Pomoc při likvidaci požárů a jiných mimořádných událostí.
112 Integrovaný záchranný systém

150 hasiči

115 záchranná sluţba
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