Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace

Varovné signály
V Ivančicích dne 1. 9. 2015 (platné pro šk. rok 2015/2016)

………………………………………

…..…………………………………

Preventista BOZP a PO

Ředitel školy

1) Platné varovné signály v místě Ivančice:

a) Požární poplach (slouží ke svolání jednotek požární ochrany)
Požární poplach je 25 vteřin zvukového signálu přerušeného 10 vteřinami pauzy.

25 vteřin

10 vteřin

25 vteřin

b) Všeobecná výstraha (slouží k varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku
mimořádné události – radiační havárie, zátopová vlna,…)
•
•

3x opakované kolísavé houkání sirény po dobu 140 vteřin s 3 minutovými
pauzami
Tento signál je potvrzen vysíláním stanice Český rozhlas 1 – Radiožurnál
a českou televizí ČT1

140 vteřin

3 min

140 vteřin

3 min

140 vteřin

Jakékoliv dotazy lze řešit a informovat se přímo v Jaderné elektrárně Dukovany
Iinformační centrum
Telefon 568 811 111, 568 815 519, 568 815 400

nebo na odboru krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Brno – venkov
Telefon 542 210 967

2) Všeobecné zásady ochrany obyvatelstva

•
•
•
•
•

Zachovejte klid a jednejte s rozmyslem.
Řídíme se pokyny a plánem pro ukrytí žáků a zaměstnanců školy krizových
situacích.
Všemi dostupnými prostředky varujte ohrožené osoby.
Vždy se řiďte pokyny záchranářů nebo informacemi z médií, orgánů
samosprávy, krajské správy, zřizovatelem organizace.
V případě vzniku mimořádné události nebo jeho zpozorování informujte
odpovědné orgány na těchto tel. číslech:
150 – Hasičský záchranný sbor
155 – Zdravotní záchranná služba
158 – Policie ČR
112 – tísňová volání

•
•

Varování sirénami je především výzvou k ukrytí a očekávání dalších informací.
Není signálem k požití například jodových tablet!
Po vyhlášení varování, nepoužívejte zbytečně telefon, aby nedošlo k přetížení
telefonních sítí.

3) Falešný signál
I u celostátních varovacích systémů může dojít ke vzniku falešného poplachu.
Je z pravidla kratší nebo delší
Není pravidelně opakovaný
Následuje informace místním rozhlasem o falešném zpuštění
V případě falešného signálu se obracíme na krajské ředitelství operační službu
Brno – venkov tel.: 541 599 111

4) Zkouška sirén
Každou první středu v měsíci je v 11.00 hod spuštěna zkouška funkčnosti sirén. Je
doprovázena informací místním rozhlasem o zkoušce sirén.

