ŽELEZNIČNÍ NEHODA

A9

Krok 1: PŘEVZETÍ ZPRÁVY O VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
činnost

provede/zabezpečí

převzít zprávu o vzniku mimořádné události

starosta

ověřit zpětným dotazem

starosta

součinnost

poznámka

??? jak správně nahlásit mimořádnou událost - C1 Nahlášení mimořádné události
Krok 2: INFORMOVÁNÍ OBYVATELSTVA / VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA
činnost
provede/zabezpečí součinnost poznámka
odvysílat prostřednictvím místního rozhlasu připravenou
starosta,
informaci pro obyvatelstvo – B3 Vzory tísňových a dalších
pověřený člen KŠO
zpráv obyvatelstvu (SITUACE č. 9)
došlo-li i k úniku nebezpečné látky do okolí, varovat
obyvatelstvo spuštěním sirény a odvysílat prostřednictvím
místního rozhlasu připravenou informaci pro obyvatelstvo –
starosta,
B3 Vzory tísňových a dalších zpráv obyvatelstvu (SITUACE č. pověřený člen KŠO
9) a dále postupovat dle A1 Únik nebezpečné látky při
přepravě
Varování obyvatelstva v obci provést:
a) spuštěním poplachové sirény tlačítkem lokálního ovládání signálem „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ (tj.
kolísavý tón sirény o délce 140 s. Signál může být vyhlášen třikrát za sebou v cca tříminutových
intervalech)
vyžádáním spuštění sirény, ovládané dálkovým ovládáním JSVV, u KOPIS IZS na tel. čísle 950 640 400
(150, 112)
zazní-li varovný signál, aniž by o něm představitel obce byl předem informován, starosta nebo jím
??? pověřený zaměstnanec OÚ tuto skutečnost okamžitě ověří u KOPIS IZS
při falešném spuštění sirény (signál je kratší nebo delší než stanovený, není opakovaný, příp. jiná
odchylka, spuštění omylem, apod.) ihned informovat o této skutečnosti obyvatelstvo a KOPIS IZS; při
pochybnostech si skutečnost ověřit u KOPIS IZS
jaké jsou druhy signálů, co dělat, když se siréna nespustí, jak se zachovat po spuštění varovného signálu C2 Varování obyvatelstva
základní a náhradní prvky varování na území obce - B2 Přehled prvků varování na území obce

Krok 3: SVOLÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU / ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉHO ŠTÁBU
činnost
dle vývoje situace a rozhodnutí starosty obce svolat krizový
štáb obce, příp. vybrané pracovníky, kteří se budou podílet na
řešení mimořádné události, na určené místo - kapitola č. 3
základní část

provede/zabezpečí

seznámit se situací a rozdělit úkoly

starosta,
pověřený člen KŠO

zabezpečit pracoviště krizového štábu

pověřený člen KŠO

součinnost

poznámka

součinnost

poznámka

součinnost

poznámka

starosta,
pověřený člen KŠO

Krok 4: OBECNĚ
činnost
spolupracovat s velitelem zásahu

provede/zabezpečí
starosta

Krok 5: DALŠÍ OPATŘENÍ
činnost
zabezpečit náhradní ubytování a stravování pro postižené

provede/zabezpečí
starosta, pověření

členové KŠO

osoby
zabezpečit pro postižené osoby psychosociální pomoc

starosta

PANEL

zabezpečit zdravotnickou pomoc

starosta

zdravotnická
služba

zajistit kontakt s příbuznými osobami

???

starosta,
pověřený člen KŠO

PANEL NNO JMK vyžádat prostřednictvím KOPISu (950 640 400)
Více o PANELu NNO JMK viz C6 Humanitární pomoc

