
Čo robiť pri úniku nebezpečnej chemickej látky (alebo pri použití chemických zbraní) 

- urýchlene opustite ohrozené miesto (proti smeru vetra), 

- čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (ak je dostupný úkryt, tak v ňom), 

- uzatvorte a utesnite okná, dvere a ďalšie otvory (vytvorenie izolovaného uzavretého priestoru), 

- vypnite ventiláciu, 

- uhaste otvorený oheň, vypnite plynové spotrebiče, 

- sledujte vysielania v hromadných informačných prostriedkoch (rozhlas, televízia), miestny rozhlas 

- riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko, 

- pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany osôb (na ústach a nose si pridržte navlhčenú 

  poskladanú tkaninu), 

- pripravte si evakuačnú batožinu, 

- telefonujte len v súrnom prípade (nezaťažujte telefónne linky), 

- poskytnite pomoc chorým, postihnutým, starším osobám, osobám neschopným pohybu, postarajte 

  sa o deti bez dozoru, 

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

- zachovajte pokoj a rozvahu, 

- budovu opustite len na pokyn, 

- ak ste mimo budovu, vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo 

  zdroja úniku a vašej polohy (ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite 

  vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte, ako pri pobyte v nich), 

- čakajte na ďalšie pokyny. 

Nikdy sa neukrývajte do pivníc a terénnych nerovností (priehlbiny, 

jamy, priekopy a pod.), nakoľko väčšina plynných chemických látok je 

relatívne ťažšia ako vzduch!!! 

Pri úniku nebezpečnej biologickej látky (alebo pri použití biologických prostriedkov) 

- postupujte tak, ako pri úniku nebezpečnej chemickej látky, 

- chráňte sa pred preniknutím alebo 

zanesením nákazy do organizmu: 

• dôsledne                                                    

dodržiavajte 

 



karanténne hygienické, protiepidemické a protiepizootické opatrenia, 

• sledujte informácie o situácii poskytnuté miestnou samosprávou a štátnou správou, 

• nepoužívajte vodu z neznámych zdrojov, 

• pripravte si vodu pomocou chemických dezinfekčných prostriedkov alebo prevarením, 

• udržujte čistotu tela i za nepriaznivých podmienok, 

• zbytočne sa nedotýkajte podozrivých predmetov, 

• pri známkach onemocnenia ihneď vyhľadajte zdravotnícku pomoc (podozrenie z ochorenia hláste 

   orgánom obce alebo spádovému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne orgánom civilnej ochrany), 

• pravidelne kontrolujte telesnú teplotu, 

• obmedzujte pohyb mimo budovu alebo ju opúšťajte iba na nevyhnutnú dobu (napr. nákup 

   základných životných potrieb), 

• priebežne uskutočňujte v rámci svojich možností dezinfekciu vo svojich bytoch a v domoch, 

• dodržujte pokyny zdravotníkov a pracovníkov hygienickej služby. 


