Co dělat když …?

Otázka, kterou si jistě položil každý z nás v okamžiku, kdy se dostal do situace vymykající se
běžnému standartu. V dnešní hektické době není nic neobvyklého, stát se účastníkem
dopravní nehody, způsobit si zranění při sportovních aktivitách, přichomýtnout se k požáru,
technické havárii, či být okraden nebo napaden. Stále častěji nám ukazuje svou sílu i příroda,
ať již prudkými změnami počasí, tak především stále častějšími povodněmi. Nejaktuálnějším
problémem se stává v současné době všude přítomná hrozba terorismu. Opět se naskýtá
otázka „Co dělat když …?“. Umíme si odpovědět? Víme jak v různých situacích správně
reagovat? Pokud jste si v této chvíli odpověděli NE, pak odpovědi na většinu otázek najdete
na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje v projektu "Vaše
cesty k bezpečí". Zde Vám HZS poskytne rady, jak správně postupovat při běžných druzích
ohrožení, včetně ohrožení Vaší bezpečnosti či Vašeho majetku v důsledku kriminality.
Několik slov o projektu:
Projekt vznikl v roce 2008 z iniciativy Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje
(JMK) ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie JMK a s Diecézní charitou Brno. V roce
2010 byl projekt přejat Hasičským záchranným sborem Libereckého a Středočeského kraje.
Na stránkách HZS LK naleznete 33 témat rozdělených po 11 do tří oblastí: oblast ochrany
obyvatelstva, požární prevence a bezpečnosti občanů. Tato témata si může každý stáhnout
ve formátu pdf dokumentu a to včetně jednostránkových informačních letáků ve formátu
A4.
Odkazy na uvedená témata
Odkaz na www

Poznámka - témata

Úvodní stránka projektu

Základní informace o projektu

Ochrana obyvatelstva

Požární prevence

 Jak správně nahlásit mimořádnou událost
 Co udělat, když zazní sirény
 Jak správně postupovat při opuštění domácnosti/objektu
při evakuaci?
 Improvizované ukrytí - kde a jak se ukrýt v případě
nebezpečí?
 Co má obsahovat evakuační zavazadlo?
 Jak se ochránit v zamořeném prostředí?
 Jak se zachovat v případě nálezu podezřelého zavazadla
nebo jiného předmětu?
 Jak se připravit na povodně?
 Jak se ochránit před extrémními klimatickými jevy?
 Jak se zachovat při úniku nebezpečné látky?
 Jak přežít v přírodě?
 Proč mít doma hlásiče požáru?
 Jaký hasicí přístroj na co použít?
 Požár v domácnosti - otevřený oheň
 Požár v domácnosti - děti a jejich bezpečnost
 Požár v domácnosti – vytápění

Bezpečnost občana

 Jak předejít požáru v přírodě?
 Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku?
 Jak předcházet požáru při kouření?
 Co byste měli vědět o únikových východech?
 Jak předcházet požárům od elektrických spotřebičů?
 Jaké máte povinnosti vůči hasičům?
 Jak se správně zachovat při dopravní nehodě?
 Jak zabezpečit Vaši domácnost při odjezdu na dovolenou?
 Jaké hrozí nebezpečí v oblasti informačních technologií
 Co dělat v případě domácího násilí?
 Co dělat v případě kapesní krádeže?
 Jak předcházet kriminalitě páchané na seniorech?
 Co udělat pro své bezpečí při cestách v zahraničí?
 Jak se zachovat, stanete-li se svědky trestného činu?
 Jak vybavit a bezpečně používat automobil?
 Jak řešit problém šikany a sexuálního obtěžování?
 Co dělat v případě přepadení?

Další důležité kontakty a zajímavé informace najdete i na stránkách organizací a subjektů
zabývajících se záchranářstvím bezpečností a humanitární činností.
Odkaz na www

Poznámka

HZS - Hasičský záchranný sbor

Základní složka IZS – poskytování pomoci při
haváriích, mimořádných událostech a za
krizových stavů

PČR - Policie České republiky

Základní složka IZS – poskytování pomoci
občanům, ochrana majetku, zdraví životů,
prevence a řešení kriminálních činů
Základní složka IZS – poskytování rychlé
zdravotnické pomoci občanům a komplexní
zdravotnické péče
Poskytování pomoci složkám IZS a občanům
při haváriích, mimořádných událostech a za
krizových stavů
Poskytování zdravotnické a jiné pomoci
návštěvníkům hor, vyhledávání ztracených
osob

ZZS - Zdravotnická záchranná služba

AČR - Armáda České republiky

HS - Horská služba

VPZS - Vodní potápěčská a záchranná služba

Poskytování pomoci složkám IZS a občanům při
mimořádných událostech a za krizových stavů
především na vodních hladinách (odborné
potápěčské činnosti).

Záchranná brigáda kynologů Libereckého Poskytování pomoci při haváriích,
kraje
mimořádných událostech a za krizových
stavů (vyhledávání osob)
ČČK – Český červený kříž
Poskytování služeb v oblasti humanitární,
sociální a zdravotní
Adra
Poskytování služeb v oblasti humanitární,
organizace a koordinace pomoci
dobrovolníků

Člověk v tísni
Charita Česká republika

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Poskytování služeb v oblasti humanitární,
sociální práce a poradenství
Poskytování pomoci lidem v nouzi,
provoz široké sítě sociálních a zdravotních
služeb
Poskytování sociálních, zdravotních,
vzdělávacích a pastoračních služeby

