JAK SE CHRÁNIT PŘED POVODNĚMI?
Obec Ostrá
Kde získat aktuální informace o vývoji povodňové situace?
-

sdělovací prostředky (Česká televize, Český rozhlas),
webové stránky obce - www.ostra.cz,
spuštění sirény nebo varování sdělované megafonem,
webové
stránky
Českého
hydrometeorologického
ústavu
www.chmi.cz
případně webové stránky povodí Vltavy – www.pvl.cz a povodí Labe –
www.pla.cz. – stavy a průtoky- hlásný profil Nymburk
Ostrá – přehled důležitých kontaktů

Webové stránky obce
Starosta
Místostarosta

www.ostra.cz
Mgr. Jana Kaucká
Ing. Jiří Čenský

774 575 415
602 205 281

Nezapomínejte na své sousedy, spoluobčany, rekreanty a varujte
i občany, kteří:
-

špatně slyší,
mají špatné pokrytí obecním rozhlasem,
nejsou doma kvůli práci,
nerozumí dobře česky,
žijí osaměle, jsou v důchodovém věku nebo se hůře orientují
v informacích,
nemají přístup k internetu.

1. SPA – stav bdělosti – sledujte bedlivě situaci
připravte se, že může nastat povodňová situace
se zaplavením území, ve kterém žijete, proto se připravte,
že můžete být vyzváni k evakuaci, - zabezpečte si dům a
připravte si evakuační zavazadlo (dokumenty, věci pro
ubytování na jiném místě, zabezpečte studny, jímky,
přesuňte vozidlo mimo záplavové území
2. SPA – stav pohotovosti – je velká pravděpodobnost že
můžete být vyzváni k evakuaci, zabezpečte si dům a
připravte si evakuační zavazadlo (dokumenty, věci pro
ubytování na jiném místě, zabezpečte studny, jímky,
přesuňte vozidlo mimo záplavové území, Nutné zaopatřit
zvířata při evakuaci, vypněte elektřinu, plyn, zabezpečte
plynové lahve
3. SPA – stav ohrožení – při tomto stavu nastává tato situace
(platí jako v SPA.)

Záplavové území Q20
Je to situace kdy nastává přímé ohrožení obyvatel a
majetku proto je nutné již od prvního stupně respektovat
pokyny povodňové komise, tak aby byl vytvořen
dostatečný prostor pro zabezpečení obyvatel a majetku.

Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo si připravte, kdykoliv uslyšíte varování
před nebezpečím. Při vyhlášení 3. SPA jsou občané, kteří žijí
v ohrožených oblastech, povinni se evakuovat.
Do evakuačního zavazadla patří1:














základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, důkladně zabalený
chléb,
pitná voda,
předměty denní potřeby, jídelní miska a příbor,
osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti,
přenosné rádio s rezervními bateriemi,
mobilní telefon a nabíječka,
toaletní a hygienické potřeby,
léky a osobní pomůcky (např. brýle, naslouchátko),
svítilna,
náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnka,
spací pytel nebo přikrývka,
kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti,
hračky, hry a knihy pro děti, potřeby pro malé děti a kojence.

Nezapomeňte označit zavazadlo svým jménem a adresou.
Důležité osobní doklady zabalte nepropustném obylu (sáček, pytel aj.) do
příruční tašky:
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občanský průkaz a cestovní pas,
rodný list,
řidičský průkaz,
průkaz zdravotní pojišťovny,
doklady k vozidlu a nemovitosti, pojistné smlouvy,
platební karty, peníze a cennosti.

dle doporučení HZS ČR, zdroj: www.hzscr.cz

