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Evakuačné zberné miesto – zhromaždisko 
osôb je vytvorené v priestoroch 1.NP a na 

parkovisku pri objekte Objekt xyz z ulice 

..................... 

Možné využiteľné evakuačné strediská : 

1. ......................................... 
2. .............................................. 
3. Rektorát UK Šafárikovo nám. 6. 

V prípade vyhlásenia evakuácie Mestskou 
časťou Bratislava – Staré mesto alebo 
Okresným úradom Bratislava bude miesto 
pobytu evakuovaných spresnené podľa 
vzniknutej situácie 

 

Dôležité telefónne čísla: 
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PRVÁ POMOC – je súbor jednoduchých opatrení, 
ktoré môžu byť použité v každom čase, na každom 
mieste a ktoré môžu:  
♦ zachrániť život, 
♦ zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu, 
♦ urýchliť zotavenie. 
 
Ako postupovať?  
♦ Bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo, 
♦ ako prvého vždy ošetrite najviac postihnutého, 
♦ zabezpečte privolanie sanitky, lekára, alebo 

dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia.  
 
Ako poskytnúť prvú pomoc?  
♦ Zastavte život ohrozujúce krvácanie, 
♦ pri bezvedomí – zaistite voľnosť dýchacích ciest, 
♦ pri zástave dýchania – poskytnite umelé dýchanie, 
♦ pri zástave srdca – poskytnite nepriamu masáž 

srdca, 
♦ venujte pozornosť protišokovým opatreniam.  
 
P a m ä t a j t e !  
♦ Nepotrebujete osobitné vybavenie – improvizujte, 
♦ nepreceňujte svoje sily, neohrozte samého seba, 
♦ nehýbte s postihnutým viac, ako je nevyhnutné! 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIVILNÁ  OCHRANA 
 

 
 

 

K   vlastnej   ochrane   a   vzájomnej 
pomoci  je  nutné  poznať možnosti 
ohrozenia života, zdravia a majetku a 
zásady  poskytovania prvej predlekárskej 
pomoci 

Ohrozenie 
Objekt OBJEKT XYZ svojím charakterom 

je objektom kde sa spravidla sústreďuje väčšie 
množstvo osôb a jeho zamestnanci a osoby 
prevzaté do starostlivosti môžu byť ohrození 
zámerným alebo náhodným použitím: 

 
 
 

VŠEOBECNÉ  POKYNY 
V PRÍPRAVE  

 K SEBAOCHRANE 
A VZÁJOMNEJ POMOCI 

Objekt xyz 

ZABEZPEČIŤ  VČASNÚ  
LEKÁRSKU  POMOC ! 

 
 
 
 
 
 
 

ZÁSADY PRVEJ 
POMOCI: 

 
 
 
 
 
 
 

Linka tiesňového volania -          112 
Polícia                                           158 
Hasičský a záchranný zbor         150 
Rýchla záchranná služba            155 

Kde sa bude 
evakuovať 
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a) chemickou nebezpečnou látkou, 
b) rádioaktívnou nebezpečnou látkou, 
c) biologickou nebezpečnou látkou, 
d) bombou s konvenčnou trhavinou. 

Priestor postihnutý účinkami útoku je 
charakterizovaný : 
1. usmrtením, zranením a ohrozením veľkého 
počtu osôb, 
2. kontaminovaním ovzdušia, vody, potravín a 
terénu, 
3. vznikom paniky postihnutého i nepostihnutého 
obyvateľstva, 
4. vznikom značných materiálnych škôd a strát a 
pod. 

Na vyrozumenie v podmienkach APOLLO 
BUSINESS CENTER sú využívané nasledovné 
technické prostriedky : 

1. miestne rozhlasové zariadenie 
 
 

 
 
• Technický manažér Ing. .............. 

+421...................... 
• hlavné miesto riadenia - miestnosť .......... 

+421........................ 
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Varovný signál 
 
 
 

 
 
 
Siréna počuteľná, ktorou  
budete varovaní  
......................................: 
 
Nasleduje slovná informácia t.j.: 
- deň a hodina vzniku alebo  
    skončenia ohrozenia, 
- údaje o zdroji a druhu ohrozenia, 
- údaje o veľkosti ohrozeného územia, 
- základné pokyny pre obyvateľstvo. 

NEZABUDNITE! 
Technická skúška sirén sa vykonáva 1-krát 
mesačne, druhý piatok v mesiaci o 12. hodine. 
Občania sú o skúške informovaní v Rozhlase 
a televízii Slovenska. 
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• Zachovajte rozvahu, sirény sa spúšťajú 
v okamihu všeobecného ohrozenia 

• Uzatvorte okná a dvere, nevychádzajte 
z priestoru. 

• Vypnite klimatizáciu, aby sa do priestoru 
nedostala nebezpečná látka. 

• V prípade, že nemáte dostatočne utesnené 
okná (nie je potrebné pri plastových oknách, 
euro oknách) pripravte si k ochrane dýchacích 
ciest, očí a tela: 
- vo vode namočenú tkaninu, resp. 

roztoku sódy bikarbóny (pri silnom 
dráždení dýchacích ciest prilož 
tkaninu k ústam a nosu, zakry si oči 
a dýchaj cez ňu), 

- odev na nezakryté časti tela. 
• Informujte o nebezpečenstve občanov, ktorí 

nemuseli počuť  varovný signál:  
• Poskytnite pomoc deťom, starším ľuďom   

a bezvládnym občanom. 
• Riaďte sa podľa pokynov príslušných 

orgánov. 
• Opustite  priestor  (kolmo  na smer vetra 

zistený navlhčeným prstom). 

 
 

Kontakty na Objekt xyz : 

Kolísavý tón sirény po dobu                                 
2 minút opakovane viackrát 

za sebou 

Ako sa občan dozvie 
o možnom ohrození 

VŠEOBECNÉ  OHROZENIE 

 

Zásady správania sa 
občanov v prípade signálu 

„Všeobecné ohrozenie“  
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