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Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania evakuácie.
Evakuácia je spracovaná na základe analýzy územia Obvodného úradu v Čadci
odboru krízového riadenia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí plánovaná ako
krátkodobá. Pre evakuačné prepravy sa využije maximum cestných dopravných
prostriedkov. Evakuácia sa vykoná organizovane s využitím spracovaných plánov
evakuácie a jej odborného zabezpečenia, alebo samovoľne pri ktorej treba rešpektovať
určené smery a trasy z ohrozeného priestoru. Samovoľná evakuácia sa ukončí spravidla
pred zahájením evakuácie hromadnými dopravnými prostriedkami.
Zamestnanci spoločnosti a osoby prevzaté do starostlivosti budú sústredené
v obecných evakuačných zariadeniach (staniciach nástupu). Pristavenie dopravných
prostriedkov sa organizuje tak, aby evakuačná preprava cestnými prostriedkami mohla
byť postupne začatá do 4 hodín od vyhlásenia evakuácie. Pre organizovanie evakuácie
spoločnosti a osoby prevzaté do starostlivosti budú nástupné plochy určené obcou .
Cieľovým miestom evakuácie je . Evakuačná trasa je: . Konkrétnu trasu a miesto
ubytovania určí evakuačná komisia Obecného úradu , ktorá zasadá v budove Obecného
úradu podľa konkrétnej situácie.

Evakuačná komisia
Spoločnosti plánuje, vyhlasuje a riadi evakuáciu zamestnancov a osôb prevzatých do
starostlivosti prostredníctvom evakuačnej komisie v zložení:
1.

predseda komisie

2.

1. člen komisie

3.

2. člen komisie

Štatút evakuačnej komisie
1. Evakuačná komisia spoločnosti je poradným a koordinačným orgánom starostu.
Komisia navrhuje riešenia a opatrenia na vykonanie evakuácie.

2. Komisiu zvoláva jej predseda po vzniku mimoriadnej udalosti ak:
•

mimoriadnou udalosťou sú v priestore spoločnosti ohrozené životy alebo
zdravie zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,

•

územné orgány civilnej ochrany vyhlásili evakuáciu zamestnancov a osôb
prevzatých do starostlivosti z priestorov spoločnosti evakuáciu nariadilo
vedenie spoločnosti

3. Komisia spolupracuje s orgánmi civilnej ochrany obce , so zdravotníckymi
zariadeniami, políciou a závodnou hasičskou jednotkou.

4. Predsedu a členov evakuačnej komisie vymenúva a odvoláva starosta
obce

5. Komisia informuje starostu obce:
•

o stave pripravenosti zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti na
evakuáciu,

•

o priebehu vykonávanej evakuácie,

•

o mimoriadnych udalostiach počas evakuácie, o zdravotnom stave
evakuovaných,

•

o ukončení a výsledkoch evakuácie.

6. Komisia môže požiadať o pomoc pri realizácii evakuácie zamestnancov spoločnosti
a zamestnancov zo spoločností, ktoré sú v priestoroch spoločnosti
v ekonomickom prenájme.
7. Úloha členov evakuačnej komisie:
α. predseda evakuačnej komisie organizuje a riadi priebeh evakuácie
z budovy spoločnosti, k tomu

β.

χ.

•

uvedie do pohotovosti komisiu,

•

riadi činnosť komisie pri evakuácii,

•

rozhoduje o spôsobe vyhlásenia evakuácie zamestnancov a osôb
prevzatých do starostlivosti,

•

informuje riaditeľa spoločnosti o situácii;

1. člen evakuačnej komisie:
•

vyrozumie zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti
o vykonaní evakuácie,

•

sleduje vysielanie Slovenského rozhlasu alebo Slovenskej televízie,
kde sú odvysielané pokyny,

•

organizuje odchod zamestnancov a osôb prevzatých do
starostlivosti z objektu,

•

udržiava kontakt z evakuačnou komisiou obce ,

•

udržiava kontakt s osobou zodpovednou za nástupnú stanicu
evakuovaných;

2. člen evakuačnej komisie:
•

zabezpečuje sily a prostriedky na vykonanie evakuácie,

•

zabezpečuje spojenie s vedúcimi organizačných útvarov
v spoločnosti ,

•

zabezpečuje činnosť z hľadiska materiálno technického
zabezpečenia,

•

zabezpečuje ochranu objektu po evakuácii.

Určené trasy presunu a cieľové miesta ubytovania evakuovaných treba rešpektovať aj pri
samovoľnej evakuácii zamestnancov alebo osôb prevzatých do starostlivosti.

Predpokladaný prehľad počtov evakuovaných osôb
P.č. Zamestnanci/osoby prevzaté do
starostlivosti

I. zmena

II. zmena

Muži

Ženy

Spolu:
Spolu osôb:

Prehľady odborného zabezpečenia evakuácie
Poriadkové zabezpečenie evakuácie:
V priestoroch spoločnosti bezpečnosť a poriadok zabezpečuje súkromná bezpečnostná
služba, mimo priestorov spoločnosti je potrebné rešpektovať pokyny a nariadenia polície.
Polícia spolupôsobí pri:
•

zabezpečení verejného poriadku a zabezpečuje opatrenia na jeho obnovenie
a vykonáva potrebné bezpečnostné opatrenia v staniciach nástupu, na
evakuačných trasách, v evakuačných strediskách, regulačných stanovištiach
a v miestach núdzového ubytovania evakuovaných osôb,

•

pri zabezpečovaní plynulosti cestnej prepravy,

•

pri zabezpečovaní uzatvorenia priestorov, z ktorých sa evakuácia vykonáva, do
evakuovaných priestorov umožňuje vstup a vjazd len určeným osobám
a dopravným prostriedkom a mechanizmom za účelom vykonávania opatrení
a činností súvisiacich so záchrannými lokalizačnými a likvidačnými prácami,

•

pri preventívnych opatreniach na zabránenie vzniku, šírenia a rozširovania
poplašných správ,

•

pri ochrane majetku nachádzajúceho sa v postihnutých priestoroch, spolupracuje
s orgánmi obce na vedení evidencie pohybu osôb,

•

pri pátraní po osobách a veciach, zabezpečuje identifikáciu mŕtvol.

Úlohy spoločnosti :
•

po vyhlásení evakuácie udržiavať poriadok a bezpečnosť v objekte,

•

zabraňovať vstupu nepovolaných osôb do priestorov objektu spoločnosti,

•

zabraňovať samovoľnému odchodu zamestnancov a osôb prevzatých do
starostlivosti z objektu bez oznámenia,

•

zabraňovať vzniku paniky,

•

regulovať odsun osôb do určených priestorov,

•

po vykonaní evakuácie zabezpečiť objekt proti vstup nepovolaných osôb, vypnúť
hlavný uzáver vody, plynu a elektrickej energie,

•

zabezpečiť súčinnosť s políciou a orgánmi CO.

Dopravné zabezpečenie evakuácie:
Pripravuje a riadi obecná evakuačná komisia (Krízový štáb obce). Osoby sústredené
v staniciach nástupu evakuovaných osôb sa evakuujú dopravnými prostriedkami.
Pripravenie dopravných prostriedkov sa organizuje tak, aby evakuačná preprava
cestnými prostriedkami mohla byť zabezpečená do 4 hodín od vyhlásenia evakuácie.
Zamestnanci a osoby prevzaté do starostlivosti spoločnosti opustia budovy a pešo sa
presunú do stanice nástupu.
Počas evakuácie sa v evakuačných zariadeniach poskytuje prvá predlekárska
pomoc. Prvú predlekársku pomoc zabezpečuje jednotka zdravotníckej pomoci obce ako
aj evakuované osoby svojpomocne formou vzájomnej pomoci. Prvú predlekársku pomoc
v evakuovanom objekte v prípade potreby zabezpečuje jednotka zdravotníckej pomoci
objektu.
Odsuny zranených a chorých na poskytnutie lekárskej pomoci a hospitalizácie
z evakuovaných priestorov a trás presunu sa vykonáva do lôžkových zariadení v mieste
evakuácie.
Hygienicko – epidemiologické zabezpečenie evakuácie zabezpečuje a vykonáva
štátny obvodný hygienik v evakuačných strediskách, na trase presunu a v mieste
ubytovania evakuovaných. Dôraz sa kladie na:
•

priebežné monitorovanie hygienickej a epidemiologickej situácie v evakuačných
strediskách, na trasách presunu a v mieste evakuovaných,

•

na zabezpečenie zásobovania nezávadnou pitnou vodou a potravinami,

•

na zabezpečenie prísnych režimových opatrení v evakuačných zariadeniach a
v miestach ubytovania.

Úlohy spoločnosti :
•

nadviazať spoluprácu s lekármi, ktorí vykonávajú zdravotnícku činnosť v objekte
a sú zaradení do zdravotníckej jednotky CO objektu,

•

poskytovať prvú predlekársku pomoc zraneným zamestnancom a zabezpečiť im
odbornú lekársku pomoc,

•

v kontrolovanom stanovišti a v priestore ubytovania evakuovaných osôb
dodržiavať pokyny okresného hygienika za účelom zabezpečenia hygienickej
a protiepidemiologických opatrení.

Zásobovacie zabezpečenie evakuácie:

Po vyhlásení evakuácie je potrebné sa vybaviť najnevyhnutnejšími evakuačnými
potrebami (evakuačnou batožinou). Osobám, ktoré si nemali možnosť zabezpečiť
evakuačnou batožinou pridelí evakuačná komisia po vyhodnotení situácie vybrané
položky núdzového balíčka:
•

oblečenie podľa možností organizácie,

•

obuv podľa možností organizácie,

•

uterák podľa možností organizácie,

•

miska na jedlo, lyžica podľa možností organizácie,

•

pohotovostná zásoba potravín, podľa možností stravovacieho zariadenia v objekte.

Jednotlivé položky sa podľa možností organizácie vydajú jednorázovo postihnutým
osobám v objekte spoločnosti .

