MIT KELL TENNI VESZÉLY ESETÉN
Az emberek sokszor nincsenek tisztában az életüket, egészségüket fenyegető
kockázatokkal, veszélyekkel, csak a rendkívüli eseményekkor, balesetekkor, természeti
katasztrófáknál szembesülnek vele.
Ilyenkor általában a félelem, a tehetetlenség lesz úrrá az emberen. Hirtelen nem is tudja, mit
kellene cselekednie. Ezért kellene megjegyezni a legfontosabb telefonszámokat, melyeket
veszély esetén azonnal hívni lehet:
Ha fennáll az életveszély vagy az egészségkárosodás veszélye, vagy az ingatlan kerül
veszélybe, a következő telefonszámokat kell hívni:

112 Egységes segélyhívószám
150 Tűzoltóság
155 Sürgősségi orvosi szolgálat
A veszélyes anyagok kémiai, fizikai, toxikológiai vagy biológiai természetes vagy
szintetikus anyagok, melyek önmagukban vagy kombinációban veszélyt jelenthetnek az
emberi egészségre.
Általában veszélyes anyagok alatt kémiai, radioaktív vagy biológiai anyagokat értünk.
Veszélyes anyagot szállítanak teherautókkal vagy vasúti kocsikkal. Baleset esetén a
környezetbe káros anyagok kerülhetnek. Ugyanígy káros anyagok levegőbe, földbe való
jutására lehet számítani egy esetleges terrortámadásnál is.
A veszélyes vegyi anyagok központi károsodást okozhatnak, idegrendszeri, légzőszervi és
emésztőrendszeri károsodást. Baleset esetén veszélyes vegyi anyagok kerülhetnek a levegőbe
gáz vagy gőz formájában.
Mit kell tenni a figyelmeztő sziréna esetén, ha az épületben tartózkodunk:
- Maradjon bent az épületben, vagy a menedékhelyen (ha rendelkezésre áll)
- Hozzon létre egy elszigetelt zárt teret - zárja be és zárja le az ablakokat,
ajtókat, ventilátorokat, állítsa le a légkondicionálót.
- Készítsen elő egy improvizált védőt a szemnek, szájnak, orrnak.
- Őrizze meg a nyugalmát, kapcsolja be a rádiót, TV-t, figyelje az adást.
- Kövesse azt utasításokat, ne becsülje alá a kockázatot.
- Készítsen elő egy evakuációs csomagot.
- Csak szükség esetén telefonáljon, feleslegesen ne foglalja le a telefonvonalakat.
- Nyújtson segítséget a betegeknek, fogyatékkal élőknek, gondoskodjon az elhagyott
gyermekekről.

-

Az épületet csak a polgárvédelmi személy utasítására hagyja el.

Mit kell tenni a figyelmeztő sziréna esetén, ha az épületen kívül tartózkodunk:
-

Az épületen kívül kell maradni, lehetőleg minél gyorsabban orientálódni és elhagyni a
vegyi anyaggal fertőzött területet.
Az Ön döntése attól függ, hogy a szél milyen mértékben és milyen irányból terjeszti a
veszélyes anyagot. Ha Ön szélirányban van, és talál menedéket, épületet, rejtőzzön el
benne, és olyan intézkedéseket foganosítson, mint ahogy az elő lett írva az épületben
való tartózkodás óvintézkedésénél.

Biológiai anyagok levegőbe való kerülése esetén:
Bakteriológiai (biológiai) veszélyes anyagok a levegőbe kerülhetnek aeroszol használatával,
baktériumok, vírusok formájában, (baktériumok, vírusok) formájában, fertőzött rovarokkal.
Általában a biológiai hatóanyagokat az érintett helyen nem észlelik azonnal. Ha felmerül a
veszély gyanúja, akkor azt mintavételezéssel határozzák meg, ezt követi a mikrobiológiai
elemzés. Amennyiben a gyanú beigazolódik, ugyanúgy kell eljárni, ment az előző pontokban.
Főleg:
- szigorúan tartsa be a karanténhigiéniát, a járványellenes és a járványügyi
intézkedéseket
- figyelni a helyi községi hivatal felhívását
- rendszeresen ellenőrizni a testhőmérsékletet
- emberek és állatok gyanús megbetegedését jelenteni a községi hivatal, az
egészségügyi hivatal, vagy a civilvédelmi szakosztály felé
- lecsökkenteni az épületen kívüli tartózkodást (csak olyan esetben, ha feltétlenül
szükség van rá, pl. az alapélelmiszerek beszerzésénél)
- lehetőségekhez mérten fertőtleníteni az épületet
Karantén bevezetése esetén tilos a gyülekezés, a nyílt terepen való mozgás szükséges
védőeszközök nélkül.
Mit kell tenni a veszélyes anyagot szállító jármű balesetekor
Ha résztvevője ilyen esetnek, akkor:
- állítsa le járművét lehetőleg minél messzebb az esettől, hogy legyen helye a kiérkező
védőegységeknek
- ha vegyi anyag hatását észlelné önmagán, állítsa le a motort és védje zsebkendővel
légutait

-

semmilyen esetben se közelítse meg a sérült járművet
a balesetet jelentse az egységes segélyhívó számon: 112 (150, 155, 158 vagy 159)
ne érintse meg a veszélyes anyagokat, vagy tárgyakat
kövesse a parancsnok utasításait, miután megérkezett a mentési szolgálat
a veszélyes anyag szivárgás közben a szél irányába terjed
a területet ne a szél irányába hagyja el

