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Vyvarujte se fyzické námahy
Více pohybu = více nadechnutí, tím také
vyšší koncentrace škodlivé látky v těle.

Varujte své  sousedy
Ne všichni varování uslyší, pomozte
starým a nemocným lidem.

Připravte se na evakuaci 
Při zhoršující se situaci můžete být
záchranáři nebo jinou odpovědnou
osobou vyzváni k evakuaci. Směr
přesunu a způsob dopravy Vám bude
upřesněn dle situace.
Samoevakuace
Vzhledem k možnému vypařování

Ochrana dýchacích cest
- využijte mokré látky jako roušky.
Účinek ochrany zvyšuje přidání dvou
polévkových lžic octa nebo sody na
1 litr vody, příp. 1 lžíce kyseliny
citrónové na 1 litr vody.

Ochrana o čí
- použijte např. plavecké / lyžařské
/ pracovní brýle nebo průhlednou
fólii či igelit.

Ochrana povrchu t ěla
- použijte gumové holínky, pláštěnky,
rukavice, čepice, klobouky atd.

Připravte si prost ředky k ochran ě 
dýchacích cest, o čí a povrchu t ěla

ZKOUŠKA 
SIRÉN 

Kolísavý tón po dobu 140 vteřin. Může se    
i několikrát opakovat. Znamená to...

POŽÁRNÍ
POPLACH

Přerušovaný tón po dobu 1 minuty (25
vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25
vteřin trvalý tón) slouží ke svolání
jednotek hasičů.

Nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin.
Každou 1. středu v měsíci ve 12 hodin se
provádí prověření funkčnosti sirén.

! ! ! POZOR  ! ! !                                   
! ! ! NEBEZPE ČÍ  ! ! !

150 hasiči
155 zdravotnická záchranná služba
158 policie
156  městská policie
112  evropská linka tísňového 

volání 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 
Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III 
tel.: 950 470 111, fax.: 950 470 125
www.hzslk.cz

Zpracoval:

Užitečné odkazy:
Ochrana 
obyvatelstva

http://www.hzscr.cz/ochrana-
obyvatelstva.aspx

Tísňová telefonní čísla

Zapněte si rádio, televizi, p říp.
kabelovou televizi, poslouchejte 
místní rozhlas

Další informace budou sdělovány vozy
hasičů a Policie ČR s hlasovým
výstupem, příp. na stanicích rádia RCL
101,4 FM a Českého rozhlasu - Sever
91,3 FM.

Zbyte čně netelefonujte
Blokováním linek tísňového volání
můžete zpomalovat řešení situace.

Respektujte pokyny a na řízení 
hasi čů, policie a zdravotník ů

Zůstaňte klidní, nepanikařte, ale ani
zbytečným riskováním nepřidělávejte
práci záchranářům.

Vzhledem k možnému vypařování
nebezpečné látky je vhodné se spíše
ukrýt a k evakuaci přistoupit až při
výslovném požadavku záchranářů.

rukavice, čepice, klobouky atd.

jednotek hasičů.
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