VZOR
Vyhlásenie evakuácie
Mesto Sládkovičovo na základe vzniku mimoriadnej udalosti
................................................................................ (druh a stručný opis mimoriadnej udalosti)
vyhlasuje na území mesta (časti mesta) ............................................ evakuáciu, ktorá sa začne
(dátum) ............... o ......... hodine po evakuačnej trase .............................................................
Evakuácia bola vyhlásená (dátum) ........................... o ............ hodine.

odtlačok úradnej pečiatky obce

................................................
meno, priezvisko a podpis primátora mesta

Poznámka:
Vyhlásenie evakuácie môže obsahovať aj
1. časové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území,
2. spôsob vykonania evakuácie,
3. pokyny týkajúce sa hmotnosti, obsahu, označenia a spôsobu prepravy batožiny,
4. rozmiestnenie a činnosť evakuačných zariadení,
5. iné dôležité informácie pre ohrozené obyvateľstvo.
Poznámka:
Vypracované na základe: Príloha č. 1 k vyhláške č. 328/2012 Z. z.

Hmotnosť batožiny a jej odporúčaný obsah
1. Hmotnosť batožiny môže byť najviac
a) 25 kg u dospelej osoby,
b) 15 kg u dieťaťa,
c) 5 kg príručnej batožiny okrem batožiny podľa prvého a druhého bodu.
2. Odporúčaný obsah batožiny:
a) osobné doklady, peniaze a iné cennosti,
b) lieky a nevyhnutné zdravotnícke pomôcky,
c) základné potraviny a pitná voda na dva až tri dni,
d) predmety osobnej hygieny,
e) vrecková lampa,
f) prikrývka alebo spací vak,
g) náhradná osobná bielizeň, náhradný odev, náhradná obuv a nepremokavý
plášť,
h) ďalšie nevyhnutné osobné veci.
Poznámka:
Vypracované na základe: Príloha č. 2 k vyhláške č. 328/2012 Z. z.
Postup pri evakuácii podľa skupín obyvateľstva
1. Osoby podľa § 5 ods. 1 písm. a)
a) deti materskej školy sa odovzdávajú rodičovi alebo inej oprávnenej osobe,
b) žiaci základnej školy, žiaci strednej školy, ako aj deti a žiaci školského
zariadenia sa posielajú domov,
c) deti a žiaci, u ktorých nemožno postupovať podľa prvého a druhého bodu,
evakuujú sa prostredníctvom evakuačného strediska; materská škola, základná
škola, stredná škola a školské zariadenie plnia funkciu evakuačného strediska,
d) pri nedostatku času, najmä pri krátkodobej evakuácii, deti a žiaci podľa prvého
a druhého bodu sa evakuujú prostredníctvom evakuačného strediska.
2. Osoby podľa § 5 ods. 1 písm. c) sa evakuujú do obdobného zariadenia mimo ohrozené
územie; zdravotnícke zariadenie, zariadenie sociálnych služieb a zariadenie
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately plnia funkciu evakuačného strediska.
3. Osoby podľa § 5 ods. 1 písm. b), d) a e) sa evakuujú prostredníctvom evakuačného
strediska.
Poznámka:
Ak je to možné, imobilná osoba sa evakuuje dopravným prostriedkom, ktorý je upravený na
tento účel.
Vypracované na základe: Príloha č. 3 k vyhláške č. 328/2012 Z. z.

EVAKUAČNÉ POKYNY PRE OBYVATEĽSTVO
Relácia do miestneho rozhlasu ohrozeného územia
Občania pozor, mimoriadne hlásenie!
Na základe vyhlásenia evakuácie na území nášho mesta s
presunom do .................................................................................................................................
po trase .........................................................................................................................................
vás žiadam, aby ste postupovali podľa nasledovných pokynov:
O nebezpečenstve informujte susedov.
Pripravte si evakuačnú batožinu. Do batožiny uložte:
 osobné doklady, peniaze a iné cennosti,
 lieky a nevyhnutné zdravotnícke pomôcky,
 základné potraviny a pitná voda na dva až tri dni,
 predmety osobnej hygieny,
 vrecková lampa,
 prikrývka alebo spací vak,
 náhradná osobná bielizeň, náhradný odev, náhradná obuv a nepremokavý plášť,
 ďalšie nevyhnutné osobné veci.
Pri príprave a vlastnej evakuácii poskytnite pomoc osamelým, starým a chorým
spoluobčanom. O občanoch pripútaných na lôžko informujte orgány zabezpečujúce
evakuáciu.
Pred odchodom z domu/budovy uhaste oheň, vypnite hlavný uzávery plynu a vody.
V prípade úniku nebezpečných látok (amoniak, chlór). Po výzve evakuačných orgánov
opustite byt (dom). Pred opustením budovy nasaďte deťom aj sebe ochranné prostriedky,
improvizovanú ochranu dýchacích ciest. Vo vlastnom záujme sa zdržujte v otvorenom
priestore čo najkratšiu dobu.
Po vykonaní hore uvedených opatrení sústreďte sa v priestore
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
odkiaľ bude zabezpečený organizovaný presun, resp. odvoz do .................................................
po trase .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Majitelia dopravných prostriedkov využite maximálnu prepravnú kapacitu a pred odchodom
prihláste sa na mestskom úrade, kde Vám bude poskytnutá prípadná prvá pomoc a kde
oznámite cieľ Vašej cesty, miesto pobytu u príbuzných a pod.
Zachovajte pokoj a organizovanosť, riaďte sa v plnej miere podľa pokynov orgánov miestnej
samosprávy a civilnej ochrany.
Evakuačné opatrenia sú riadené krízovým štábom mesta (evakuačnou komisiou ), ktorá sídli
v ...................................................................................................................................................
Pokyny krízového štábu mesta (evakuačnej komisie) a jej orgánov ste povinní rešpektovať!

...............................
primátor mesta

