Tís!ové informace

Obecné zásady chování
obyvatelstva

Tís ovou
informací
se
sd!lují
údaje
o bezprost"edním nebezpe#í vzniku nebo již
nastalé mimo"ádné události a údaje o opat"eních
k ochran! obyvatelstva

P"i ohrožení, o kterém budete vyrozum!ni
prost"ednictvím sirén, zprávou v rozhlase,
televizi apod., dodržujte následující zásady:

Ministerstvo vnitra
generální editelství
Hasi#ského záchranného sboru $R

RESPEKTUJTE A UPOSLECHN%TE
pokyny a na"ízení složek integrovaného
záchranného systému, orgán$ státní
správy a samosprávy.
NEPODCE&UJTE vzniklou situaci.

K p edání tís!ové informace m"že
být využito:
- obecního rozhlasu
- regionálního tisku
- rozhlasového a televizního vysílání
- mobilních prost"edk$
- textových zpráv SMS
na mobilní telefony
- elektronických sirén (po zazn ní varovného
signálu zazní stru!ná informace o druhu
mimo"ádné události nap". „ nebezpe!í
zátopové vlny“ „radia!ní havárie“ chemická
havárie“)

www.hzscr.cz

NEROZŠI'UJTE poplašné a neov!"ené
zprávy.
POMÁHEJTE soused$m, zejména starým,
nemocným a nemohoucím lidem.
NETELEFONUJTE zbyte#n!.
P'IPRAVTE se k opušt!ní bytu nebo domu.
KDYŽ ZAZNÍ VAROVNÝ SIGNÁL okamžit!
se ukryjte, zav"ete dve"e a okna, zapn!te
rádio nebo televizi a "i%te se vydanými pokyny.

www.hzscr.cz

Varování
obyvatelstva
Jak budeme varováni
v p ípad( hrozby nebo
vzniku mimo ádné události?

www.hzscr.cz

Varování obyvatelstva

Zp"sob a prost edky varování

Varovný signál

Varování
obyvatelstva
je
souhrnem
organiza#ních, technických a provozních
opat"ení zabezpe#ujících v#asné p edání
varovné informace o hrozící nebo již vzniklé
mimo"ádné události vyžadující realizaci opat"ení
na ochranu život$ a zdraví obyvatelstva
a majetku.

Za základní zp$sob varování obyvatelstva je
považován varovný signál „VŠEOBECNÁ
VÝSTRAHA.“

K varování obyvatelstva v p"ípad! hrozby nebo
vzniku mimo"ádné události je používán jeden
varovný signál pod názvem

K základním prost"edk$m varování pat"í
elektrické rota#ní sirény, elektronické sirény
a místní informa#ní systémy s vlastnostmi
elektronických sirén (nap". obecní rozhlasy),
obecn! nazývané jako koncové prvky varování.

„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“
Poznáte ho podle kolísavého tónu sirény, který
trvá 140 vte in. M$že zaznít t"ikrát po sob!
v cca t"íminutových intervalech.

Jedná se o za"ízení schopná odvysílat zvukový
varovný signál a p"ípadn! stru#nou tís ovou
informaci.
K varování obyvatelstva mohou být využity
i jiné prost"edky, nap". rozhlasové a televizní
stanice, mobilní zvuková za"ízení, pevné
i mobilní telefony.

Varování obyvatel zabezpe#ují podle zákona
#. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o zm!n! n!kterých zákon$, ve zn!ní
pozd!jších p"edpis$, hasi#ské záchranné sbory
kraj" a obecní ú ady.
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Po zazn!ní varovného signálu obdržíte tís ovou
informaci.
Ov( ování
provozuschopnosti
systému
varování se provádí zpravidla každou první
st"edu v m!síci ve 12. hodin akustickou
zkouškou koncových prvk$ varování zkušebním
tónem (nep"erušovaný tón sirény po dobu
140 vte"in).
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