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VAROVANIE OBYVATEĽSTVA
Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:
a) „Všeobecné ohrozenie“ – dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození
alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri moţnosti rozšírenia následkov
mimoriadnej udalosti,
b) „Ohrozenie vodou“ – šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými
účinkami vody.
Koniec ohrozenia alebo koniec následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom
„Koniec ohrozenia“ – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.
Varovné signály a signál „Koniec ohrozenia“ sa následne dopĺňajú hovorenou
informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva
dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o
čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA
Čo urobiť, keď zaznie siréna?
Počúvať signál a zistiť pred čím vás varuje

Vyhľadať čo najrýchlejšie úkryt, tj.
Zostať doma,
Vrátiť sa, ak ste v blízkosti domova,
Alebo vstúpiť do najbliţšej budovy (obchod, úrad ap.)
Deti zostávajú v škole, kde budú informované a chránené,
Ak vás varovný signál zastihne v aute, treba čo najskôr vyhľadať priestor
vhodný na ukrytie,
Uzavrieť a utesniť okná, dvere, vetracie otvory,
Zapnúť rádio alebo televízor a sledovať vysielanie RTVS,
Riadiť sa podľa ďalších informácií,
Zbytočne neblokovať telefónne linky, telefonovať len v súrnom prípade.

AKO POSTUPOVAŤ PRI
SAMOVOĽNEJ EVAKUÁCII
V prípade mimoriadnej udalosti, ak je vyhlásená evakuácia a chcete rýchlo opustiť
priestor ohrozenia mimo organizovanú evakuáciu vykonajte nasledovné
opatrenia:
1. Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny,

2. Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci (malých
rozmerov), lieky a pod.),
3. Uzamknite byt,
4. Skontrolujte, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,
5. Pomôţte deťom bez dozoru, starým alebo nevládnym ľuďom,
6. Počúvajte miestny rozhlas, pokyny orgánov vykonávajúcich evakuáciu,
prípadne autorádio, kde sa dozviete ďalšie potrebné informácie,

AKO POSTUPOVAŤ PRI
SAMOVOĽNEJ EVAKUÁCII
V prípade mimoriadnej udalosti, ak je vyhlásená evakuácia a chcete rýchlo opustiť
priestor ohrozenia mimo organizovanú evakuáciu vykonajte nasledovné
opatrenia:
7. Priestor opúšťajte vţdy kolmo na smer vetra,
8. V prípade ohrozenia účinkami nebezpečnej látky pouţite improvizované
ochranné prostriedky,
9. Rešpektujte pokyny poriadkovej a bezpečnostnej sluţby,
10. Ak odchádzate k príbuzným alebo známym, nezabudnite po príchode nahlásiť
svoj pobyt na príslušných úradoch (dôleţité pre zistenie počtu zasiahnutých,
nezvestných atď.),
11. Vţdy zachovávajte rozvahu!

ČO SI VZIAŤ DO EVAKUAČNEJ
BATOŢINY
V prípade evakuácie si zoberte so sebou batoţinu, ktorej hmotnosť v prípade
organizovanej evakuácie môţe byť najviac:
1. 25 kg u dospelej osoby,
2. 15 kg u dieťaťa
3. 5 kg príručnej batoţiny okrem batoţiny podľa bodu 1. a 2.
Odporúča sa zobrať so sebou
a) Osobné doklady, peniaze a iné cennosti,
b) Lieky a nevyhnutné zdravotnícke pomôcky,
c) Základné potraviny a pitnú vodu na 2 aţ 3 dni,
d) Predmety osobnej hygieny,
e) Vreckovú lampu,
f) Prikrývku alebo spací vak,
g) Náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, náhradnú obuv a nepremokavý
plášť,
h) Ďalšie nevyhnutné osobné veci.

PROSTRIEDKY INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY
Prostriedky individuálnej ochrany (PIO) zahrňujú:
• Ochranu dýchacích ciest a očí- zabezpečuje sa špeciálnymi prostriedkami
individuálnej ochrany
• Ochranu povrchu tela – zabezpečuje sa vhodným oblečením a pouţitím
odevných doplnkov na nechránené časti tela (čapica, rukavice, pláštenka...)
Rozdelenie špeciálnych PIO:
- Pre ochanu dýchacích ciest a očí:
• Detské vaky (pre deti do 18 mesiacov),
• Detské kazajky (pre deti od 18 mesiacov do 6 rokov)
• Detské masky (pre školopovinné deti),
• Ochranné masky (pre dospelých),
• Ochranné rúška.

PROSTRIEDKY INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY
Kedy a kde sa vydávajú obyvateľstvu prostriedky individuálnej ochrany?
Pre plynulý výdaj týchto prostriedkov obyvateľstvu plánuje vopred starosta obce,
(primátor mesta) alebo vedúci organizácie zriadenie výdajných stredísk, ich
personálne obsadenie a materiálne vybavenie.
Časová norma na výdaj špeciálnych PIO sa pri vzniku mimoriadnej udalosti
neurčuje, ale výdaj sa uskutočňuje okamţite. Za brannej pohotovosti štátu sa PIO
vydávajú do 5 dní od rozhodnutia o ich výdaji.
Obyvateľstvo je informované o výdaji prostredníctvom masovokomunikačných
prostriedkov a v rámci prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc,
ktorá je organizovaná mestom, obcami a okresným úradom.
Prostriedky individuálnej ochrany sa nachádzajú v integrovaných skladoch
materiálu civilnej ochrany v mestách, obciach, v školách a na pracoviskách.

1. P O V O D E Ň
a)
b)

V prípade kritického nedostatku času
Ak máte dostatok času

Ad a)
zanechajte akúkoľvek činnosť a rýchlo sa odoberte na bezpečné alebo vopred
určené miesto;
Ad b)
Vypnite alebo uzatvorte hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
Vybavenie domácností premiestnite do vyšších poschodí,
Uzatvorte všetky okná,
Pripravte si evakuačné vozidlo a evakuačnú batoţinu,
Zoberte si nepremokavú obuv a odev,
Odstráňte látky, ktoré môţu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy,
ţieraviny, kyseliny a pod.),
Informujte svojich susedov,
Pripravte evakuáciu zvierat,
Dodrţujte pokyny záchranných zloţiek, orgánov samosprávy a štátnej správy,
sledujte pokyny v hromadných informačných prostriedkoch.

2. P O Ţ I A R
Zistený poţiar ohláste bez zbytočného odkladu na číslo tiesňového
volania 112 alebo 150,
Ak je to moţné, poţiar uhaste alebo spravte nutné opatrenia k
zamedzeniu jeho šírenia,
Uzatvorte prívod plynu,
Podľa moţností vyveďte do bezpečnej vzdialenosti zvieratá, vyneste cenné
veci,
Uvoľnite prístupové cesty záchranným zloţkám,
Nekomplikujte činnosť záchranným zloţkám po ich príjazde na miesto
zásahu,
Na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa jednotky poţiarnej ochrany alebo
starostu obce poskytnite vecnú alebo osobnú pomoc.

3. V Í CH R I C A
Keď nemusíte, nevychádzajte z domu,
Nezdrţiavajte sa na voľných plochách,
Nezdrţujte sa pri labilných prekáţkach,
Zatvorte a zabezpečte okná a dvere,
Odloţte z dvorov voľne poloţené predmety,
Nepúšťajte von deti,
Zabezpečte domáce zvieratá,
Neparkujte pod stromami a pri chatrných budovách,
S ľahkými vozidlami a nenaloţenými nákladnými automobilmi nejazdite po
otvorených veterných plochách.

4. ÚNIK NEBEZPEČNEJ
CHEMICKEJ LÁTKY
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 (vytvorte izolovaného
uzavretého priestoru),
Vypnite ventiláciu,
Uhaste otvorený oheň, vypnite plynové spotrebiče,
Sledujte vysielania v hromadných informačných prostriedkoch,
Riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,
Pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany osôb (na ústach a nose si
pridrţte navlhčenú poskladanú tkaninu),

4. ÚNIK NEBEZPEČNEJ
CHEMICKEJ LÁTKY
Pripravte si evakuačnú batoţinu,
Telefonujte len v súrnom prípade (nezaťaţujte telefónne linky),
Poskytnite pomoc chorým, postihnutým, starším osobám, osobám
neschopných 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, okamţite vyhľadajte ukrytie v budovách a
postupujte ako pri pobyte v nich
Čakajte na ďalšie pokyny.

4. ÚNIK NEBEZPEČNEJ
CHEMICKEJ LÁTKY
NIKDY SA NEUKRÝVAJTE DO PIVNÍC A
TERÉNNYCH NEROVNOSTÍ (PRIEHLBINY, JAMY,
PRIEKOPY A POD.), NAKOĽKO VÄČŠINA
PLYNNÝCH CHEMICKÝCH LÁTOK JE RELATÍVNE
ŤAŽŠIA AKO VZDUCH!!!

5. ÚNIK NEBEZPEČNEJ
BIOLOGICKEJ LÁTKY








Postupujte ako pri úniku nebezpečnej chemickej látky,
Chráňte sa pred preniknutím alebo zanesením nákazy do organizmu:
Dôsledne dodrţiavajte karanténne hygienické, protiepidemické a
protizootické opatrenia,
Sledujte informácie o situácii poskytnuté miestnou samosprávou a štátnou
správou,
Nepouţívajte vodu z neznámych zdrojov,
Pripravte si vodu pomocou chemických dezinfekčných prostriedkov alebo
prevarením,
Udrţujte čistotu tela i za nepriaznivých podmienok,
Zbytočne sa nedotýkajte podozrivých predmetov,

6. ÚNIK RÁDIOAKTÍVNEJ LÁTKY










Čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (najlepšie v pivničných
priestoroch), pokiaľ moţno na opačnej strane od prípadného jadrového
zariadenia,
Ak ste na otvorenom priestranstve, okamţite vyhľadajte najbliţší dom,
V prípade, ţe ste mohli prísť do styku s rádioaktívnymi látkami v dobe, neţ ste
sa skryli, potom:
Pred vstupom do budovy kontaminovaný vrchný odev a obuv odloţte do
neprievzdušného obalu a nepouţívajte ich,
Dôkladne si umyte ruky, tvár a vlasy, vypláchnite oči, ústa, vyčistite si nos a
uši,
Ak je to moţné, osprchujte sa a vymeňte si bielizeň,
Zdrţiavajte sa v stredových miestnostiach domu na prízemí alebo v suteréne
(miestnosť s minimálnym počtom okien),
Uzatvorte a utesnite okná a dvere,
Vypnite ventiláciu a utesnite ďalšie otvory,
Sledujte správy v hromadných informačných prostriedkoch,
Pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu
tela,

6. ÚNIK RÁDIOAKTÍVNEJ LÁTKY

NIKDY NEPOŽÍVAJTE NECHRÁNENÉ
POTRAVINY, OVOCIE A ZELENINU!!!

7. DOPRAVNÁ NEHODA SPOJENÁ
S ÚNIKOM NEBEZPEČNEJ LÁTKY
Odstavte vozidlo tak, aby ste neblokovali celú šírku pozemnej komunikácie,
Vypnite motor a urýchlene opustite zamorený priestor (v prípade dosahu
pôsobenia nebezpečnej látky),
Chráňte si dýchacie cesty prostriedkami improvizovanej ochrany (vreckovkou,
šatkou...),
Nepribliţujte sa k havarovanému vozidlu, z ktorého uniká nebezpečná látka
(neohrozujte svoj ţivot),
Čo najskôr oznámte nehodu na čísle tiesňového volania 112,
Nedotýkajte sa nebezpečnej látky, ani predmetov, ktoré ňou boli
kontaminované,
Po príchode záchranárov sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu alebo polície.

8. OZNÁMENIE O ULOŢENÍ BOMBY, TRHAVINY ALEBO
HROZBA POUŢITIA NEBEZPEČNEJ LÁTKY

V prípade nálezu podozrivého predmetu (obálka, balíček,...) okamţite
oznámte túto skutočnosť na čísle tiesňového volania 112 alebo 158,
Nedotýkajte sa podozrivého predmetu,
Otvorte okná a dvere,
Zatiahnite záclony, závesy alebo ţalúzie,
Na výzvu opustite budovu a nasledujte evakuovaných do vyhradených
priestorov,
Vezmite si so sebou všetky osobné veci,
Počkajte na ďalšie inštrukcie bezpečnostných zloţiek riadiacich akciu,
Pokiaľ bolo anonymné oznámenie o uloţení bomby alebo trhaviny v
budove, v ktorej sa nachádzate, opustite budovu a vzdiaľte sa čo najďalej
od tohto miesta.

8. OZNÁMENIE O ULOŢENÍ BOMBY, TRHAVINY ALEBO
HROZBA POUŢITIA NEBEZPEČNEJ LÁTKY

V ŽIADNOM PRÍPADE SA NEZDRŽUJTE V
BLÍZKOSTI MOŽNÉHO OHROZENIA I NAPRIEK
TOMU, ŽE VAŠA ZVEDAVOSŤ, ČO SA BUDE V
NAJBLIŽŠÍCH MINÚTACH DIAŤ, VÁS NÚTI
ZOSTAŤ V BLÍZKOSTI NEBEZPEČNÉHO MIESTA!!!

9. PODOZRIVÁ ZÁSIELKA (list,
balíček...)
Podozrivú zásielku neotvárajte a netraste ňou,
Uloţte ju do igelitového sáčku alebo iného vhodného obalu,
Následne opustite miestnosť, umyte si ruky vodou a mydlom,
Udalosť ohláste na číslo tiesňového volania 112 alebo 158,
Príslušná záchranná zloţka od vás zásielku preberie a odvezie
ju na overenie obsahu.

10. NEOPRÁVNENÉ POUŢITIE
STRELNEJ ZBRANE
Pokiaľ ste mimo budovu, okamţite opustite ohrozené miesto,
Ak sa nachádzate v budove, nezdrţujte sa v blízkosti okien,
Ukryte sa za vhodný kus nábytku,
Striktne dodrţujte pokyny vydávané bezpečnostnými
zloţkami,
Zachovajte pokoj a rozvahu.

11. NÁKAZLIVÉ OCHORENIA ZVIERAT
(EPIZOÓCIE)
Zabezpečte izoláciu chorých osôb a zvierat,
Zamedzte ich styk s ostatnými obyvateľmi a zvieratami,
Určte zdroj nákazy (napr. nesprávne uloţený odpad...)
Obmedzte pohyb osôb mimo priestoru nákazy (zaistite karanténu),
Zabezpečte preventívne očkovanie a podávanie antibiotík (profylaxia),
Vykonajte hygienickú očistu zasiahnutých osôb ako aj záchranných
jednotiek,
Vykonajte dezinfekciu, deratizáciu, dezinsekciu (ničenie mikroorganizmov,
hlodavcov, hmyzu),
Zabezpečte ekologickú likvidáciu uhynutých zvierat.

12. ZEMETRASENIE
 A. Pred zemetrasením
Pripravte si prenosné rádio (mobil), baterku a lekárničku,
Naučte sa základy poskytovania prvej pomoci,
Poznajte umiestnenie hlavných uzáverov elektriny a plynu,
Neukladajte na police a skrine ťaţšie predmety, ťaţší nábytok oprite o
stenu,
Dohodnite si spôsob kontaktu s členmi rodiny, príbuznými, na
pracoviskách a školách počas zemetrasenia.

12. ZEMETRASENIE
 B. Počas zemetrasenia:
Ak ste v budove, ostaňte dnu,
Pri pobyte mimo budovy zostaňte vonku, najviac zranení býva pri panickom
úteku z domov alebo do úkrytov,
Zachovajte rozvahu, pomôţte deťom, susedom, starším osobám, invalidom,
chorým a zraneným,
V budove rýchlo vyhľadajte vhodné miesto, postavte sa k opornému múru
alebo dverám, ale nikdy nie k oknu,
Ukryte sa pod stôl , v továrňach pod najbliţší odolný predmet,
Nevstupujte do výťahu a na schodište,
Vonku sa zdrţiavajte čo najďalej od elektrického vedenia, stromov, pomníkov
atď.
Nezostávajte v úzkych uličkách, v nevyhnutných prípadoch hľadajte ochranu
pod najbliţšou bránou pod portálom,
Nepouţívajte otvorený oheň, existuje nebezpečenstvo výbuchu plynu a
následného poţiaru,
Pri jazde v dopravnom prostriedku zastavte na otvorenom priestranstve a
vystupujte počas otrasov.

12. ZEMETRASENIE
 Po zemetrasení:
Opatrne opustite budovy a iné objekty narušené otrasmi (nebezpečenstvo
zrútenia),
Poskytnite prvú pomoc sebe, inými zraneným, starším alebo chorým osobám,
deťom a invalidom, dodrţiavajte zásady hygieny, aby sa zabránilo rozširovaniu
nákazlivých chorôb,
Nezdrţiavajte sa pod hrádzami vodných nádrţí, v údoliach a okolí potokov
(rozvodnenie, pretrhnutie hrádzí...)
Skontrolujte rozvody plynu, vody a elektriny, pri ich poruche uzavrieť prívody,
otvoriť okná a opustiť budovu,
Mimoriadnu starostlivosť venovať miestam, kde hrozí nebezpečenstvo úniku
alebo vzniku nebezpečných škodlivín, toxických, biologických, rádioaktívnych
výbušných a iných látok ohrozujúcich ţivot ľudí a ţivotné prostredie,
Kaţdý poţiar hasiť dostupnými prostriedkami vţdy s ohľadom na stav
hasených objektov, riadiť sa pokynmi príslušníkov poţiarnych útvarov,

13. TERORISTICKÝ ÚTOK







Zachovajte pokoj a rozvahu, nešírte paniku,
Chráňte dýchacie cesty vlhkou tkaninou, opustite urýchlene ohrozený priestor a
ukryte sa vo vhodnej budove,
Sledujte informácie v médiách (televízia, rozhlas a obecný (mestský) rozhlas,
Plňte pokyny vydané oprávnenými osobami,
Vyhotovte si a pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a
povrchu tela:
Ochranné rúško – z vreckovky, viacerých vrstiev gázy, uterák...
Plášť do daţďa,
Gumené čiţmy,
Rukavice (igelitové vrecká),
Kombinézy z impregnovaných materiálov,
Utesnite okná, dvere a iné vetracie otvory,
Zbytočne netelefonujte,
Poskytnite pomoc deťom, tehotným ţenám, starším a bezvládnym osobám,
Odstráňte z verejnej komunikácie osobné vozidlo, ktoré môţe tvoriť prekáţku
záchranným jednotkám,
Sledujte priebeţne zdravotný stav rodinných príslušníkov.

14. VYSOKÉ TEPLOTY
Pôsobenie nepriaznivých vplyvov vysokých teplôt na ľudský organizmus:
Dehydratácia,
Úpal,
Prehriatie,
Kŕče,
Kolaps organizmu.
Ohrozené skupiny obyvateľstva:
Deti do 4 rokov,
Starší ľudia nad 65 rokov,
Ţeny – tehotné, dojčiace, s redukčnými diétami,
Dlhodobo chorí (kardiovaskulárne, respiračné aj mentálne)
Ľudia s nadváhou,
Ľudia uţívajúci niektoré typy liekov (na odvodnenie, vysoký krvný tlak,
nespavosť...),
Ťaţko zdravotne postihnutí ľudia,
Určité profesie (ťaţko fyzicky pracujúci, športovci...)
Ľudia obývajúci podkrovia, sociálne zariadenia, alebo ţijúci osamelo.

14. VYSOKÉ TEPLOTY
•

Odporúčania:

Dodrţiavať pitný reţim,
Ľahšie sa stravovať,
Vhodne sa obliekať,
Zabezpečiť domovy a pracoviská pred prenikaním priamych slnečných lúčov cez
okná alebo svetlíky, tienením, napr. ţalúziami alebo roletami,
Vhodne si rozvrhnúť aktivity medzi 12:00 a 16:00 hod. a nezdrţiavať sa na
priamom slnku,
Aspoň raz denne sa osvieţovať vlaţnou sprchou (pozor na príliš studenú vodu!),
Pouţívať ľahké svieţe vône,
Vyberať pleťové krémy s UV ochranou,
Nefajčiť,
Pri cestovaní pouţiť slnečné okuliare, opaľovacie krémy alebo tieniace fólie
(prudké slnko spáli nechránenú pokoţku uţ za 20 minút).

15. PRÍVALOVÉ DAŢDE
Platia rovnaké opatrenia ako pri povodni, s tým rozdielom, ţe trvajú krátko
(spravidla do 30 minút).
Takmer polovica úmrtí počas záplav tvoria úmrtia vo vozidlách. Šoférovanie cez
zaplavené oblasti môţe byť extrémne rizikové.

Ak vás zastihne táto ţivelná pohroma v aute tak:
Nikdy nejazdite cez zaplavenú cestu alebo most, ak neviete odhadnúť hĺbku
vody. Auto pri ponorení karosérie ľahko stratí kontakt s vozovkou. Na mostoch
hrozí aj ich zrútenie,
Vráťte sa späť a pohľadajte inú cestu,
Zastaňte na vyvýšenom mieste,
Počúvajte rádio a dopravný servis,
Neostávajte v zaplavenom aute – kým ho zaleje voda, vystúpte a nájdite si
vyvýšené miesto.

16. SILNÁ BÚRKOVÁ ČINNOSŤ
Ideálny scenár je, ak sme v skupine najmenej troch osôb. Ak by sa stal
úraz jednému, druhý poskytuje pomoc priamo a tretí vyhľadá pomoc v
okolí.
Snaţte sa opustiť voľné priestranstvo. Ak to nestihneme a nejde o
vodnú plochu, potom sa treba zdrţiavať čo najniţšie – ľahneme si.
Vyhýbajte sa korytám potokov.
Nebeţte, nebicyklujte, vypnite mobilný telefón, odloţte dáţdnik a nad
hlavou nenoste ţiadne predmety obsahujúce kov.
Vyhýbajte sa silno premočenej zemi – voda je vodičom.V mokrom
teréne sa prúdy po údere blesku môţu šíriť aţ na vzdialenosť 300
metrov.

16. SILNÁ BÚRKOVÁ ČINNOSŤ
Neschovávajte sa pod skalné previsy a jaskyne ak jej dĺţka nie je aspoň 1 a pol
výšky dospelého človeka a nad hlavou nie je voľný priestor minimálne ½ výšky
dospelého človeka. Od vchodu treba dodrţať vzdialenosť minimálne 1 meter. Je
vhodné si čupnúť. Tieto pokyny je dôleţité dodrţať predovšetkým z
bezpečnostných dôvodov. Ak blesk udrie v blízkosti, po mokrej skale bude
zostupovať k miestu nášho úkrytu. Má tri moţnosti vetvenia – vpravo, vľavo
alebo cez vnútornú stranu výklenku, v ktorom sme my. Ak nedodrţíme
doporučenú vzdialenosť, hrozí, ţe preskočí na nás, pretoţe spĺňame funkciu
„vodivého mostíka“.Vzdialenosť medzi osobami by nemala byť menšia ako 3
metre.
Počas búrky je nebezpečné chytať ryby, pretoţe udica priťahuje blesky.
 Prvá pomoc pri zasiahnutí bleskom:
Dôkladne zváţte situáciu – dbajte na vlastnú bezpečnosť,
Zabezpečte privolanie pomoci,
Pri zástave dýchania a krvného obehu poskytneme prvú pomoc
Vykonajte protišokové opatrenia, ošetrite rany a popáleniny.



Ďakujem za pozornosť.

