Védelmi elvekről szóló információ a lakoság részére
az esetleges és káros anyagok veszélye esetén
Tisztelt lakosaink !
A falunk működtetése mellett fontos szerepet tölt be lakosaink védelméről szóló
rendelet, amely az esetleges krizis helyzetekben, különleges esetekben
következhet be. Ezek előre tervezése nem csak a törvények betartásából ered,
hanem a reális lehetőségekből, amely veszélyeztetheti lakosaink életét,
égészségét, vagyonát, melyek különböző katasztrófák következményei.
Sokan közülünktudják, hogy járásuk területén keresztül káros anyagokat is
szállítnak, úgy a vasúton mint az utainkon keresztül. Leggyakrabban anilint,
etylént, klórt és egyéb veszélyes anyagokat. Esetleges baleset következtében
káros anyagok kerülhetnek a levegőbeés azok a közelben veszélyeztethetik
egészségi állapotunkat, mely nagyban attól függ, hogy mennyi anyag került
a légtérbe, milyen a szél iránya, milyen méretű az önök védelme.
A következmények csökkentése nagyban függ az önök ismeretétől a káros
anyagokról és az ellenünk való óvintezkedésektől.
A káros anyagokat gáz. Csepfolyós és szilárd állapotban szállítják. Többekre
jellenző a bűz, irritálják a szemet, légző utakat, fájdalmat okoznak, égési
sebeket, álmosságot, hányingert, eszméletlenséget. Rongálják a központi
idegrendszert, szívritmus zavarokat akoznak, károsítják a májat, vesét és egyéb
káros következményeket okoznak.
Tisztelt lakosaink,
saját érdekükben jegyezzék meg, hogy ha falunk területe veszélybe kerülne, arra
a sziréna 2 perces ingadozó jelzése figyelmeztetne, majd a hangszórón keresztül
értesítenénk a teendőkre. Ezért szükséges, hogy figyeljék ezeket az utasításokat
és ezek szerint cselekedjenek, amiket más helyekről is kaphatnak mint peldául
a TV, rádión, mobilon, interneten keresztül, a tűzoltóságtól, csendőrségtől, civil
védelemtől és ezeket be kell tartanni !
Ha káros anyagok veszélyeztetése idején a szabadon tartózkodnak, mielőbb az
épületbe kell menni és a lehetőség szerint mielőbb a légzőutakat kell védeni,
benedvesített zsebkendővel, törülközővel mellyel takarjuk a száj és az orr
nyílásait. Ha bejutottak az épületbe, mielőbb arcot, kezet kell mosni, szigetelni
kell az ajtókat, ablakokat, szellőző nyílásokat nedves rongyal, ragtapasszal stb.
Lezárt edényekben ivóvizet, élelmet kell biztosítani. Nyugalmat kell tartani és
rendet. Várni kell a felsőbb szervek utasítására és a lakást, épületet is csak az ők
irányítása szerint hagyják el. Előtte készítsék el az evakuációs csomagot
a legfontossabb kellékekkel, személyi iratokkal, értékes tárgyakkal, orvossággal,
szükséges fehérneművel és tartós élelmiszerrel. Kapcsolják ki a készülékeket,

zárják el a gáz, víz, villanyvezetéket, oltsák el az esetleges tüzet. Ségítsenek
a rászorulókra. Ha a szituáció nem engedi iskolás, ovodás gyermekeiket ne
keressék fel, mivel a tanítók gondoskodnak róluk és honlétükről értesítve
lesznek. Ha kell az épületeket minél gyorsabban hagyják el az utasítások szerint,
miután elzárták házi állataikat, a szél irányával szemben takarva citromlés
vízben aztotott ruha neművel. használják fel saját járműveiket, vagy a Községi
hivatal által biztosított járműveket.
Az új helyen következetes tisztítást végezzenek. Hazatéréskor amely
lehetőségéről értesítve lesznek ki kell rendesen szellőztetni és figyelni kell
a helyi utasításokat.
Tisztelt lakosaink,
Célunk az volt, hogy alap információkat szolgáljunk az esetleges veszély esetén,
amelyet a jövőben is elvégzünk lakosaink védelme érdekében remélve, hogy
használni ezeket az utasításokat soha nem lessz szükség !

Védelmi információk a lakosság részére
az esetleges vízi építmények megrongalása esetén
Tisztelt lakosok,
Az elkövetkező sorokban fel szeretnénk hívni figyelmüket azokra
a kérdésekre, amelyek a lakosság védelméről és a vagyon védelemről szólnak az
esetleges vízi építmények károsodása és ennek következtében az árvíz veszély
esetén.
Tudjuk, hogy a vízi építmények nagy jelentőségük van társadalmi szempontból
kifolyólag a vízgazdálkodás, közlekedés, energia, környezetvédelem
szempontjából. Szlovákia területén jelenleg 50 nagy terjedelmű vízi építmény
van és több mint 200 helyi jellegű, melyeken összesen több mint 1800 millió m³
vizet tárolnak. Ez bizonyos rizikóval jár az esetleges megkárosodás esetén,
mivel elönthetik a közeli de a távolabbi területeket is. A gáttok és a töltések
megrongálása valamint a tervező kanálisok károsodása esetén hatalmas
víztömeg válna irányíthatatlanná amelynek áttörő hullámai ellen a mai technika
segítségével sem lehet ellenállni.
A mi esetükben nagyon veszélyes szituáció állna fenn, ha megszakadna a
Liptovská Marái vagy pedig a Vágkirályfai vízi erőmű környékén. Elöntené
járásunk területén bizonyos magasságokban. A mi falunk területe is egészen víz
alá kerülne. Ebből kifolyólag megelőző a rendeleteknek nagy jelentősége van az
árvízvédelem szempontjából a civilvédelem részéről.

Tisztelt lakosaink,
Ebből kifolyólag a lakosok védelmét főleg evakuációval – elszállítással lehet
megoldani. Ennek céljából a Községi hivatalon evakuációs tervezet található,
mely kidolgozza, konkretizálja az egyes intézkedéseket. Ha a gát áttörésére
kerülne sor a vízi erőműveken és a lakosságot fenyegetné, 6 perces állandó
sziréna tónussal figyelmeztetnénk önöket. Majd utána a helyi hangszórón
keresztül adnánk utasításokat. Lényeg az, hogy minél előbb elkészítjük
csomagjainkat a legszükségesebb dolgokkal és minél előbb elhagyjuk a
veszélyeztetett területet. Mielőtt elhagynánk otthonunkat, el kell oltani a tüzet a
fűtőtestekben, kikapcsolni a víz-, villany- valamint gáz főkapcsolóját és arra a
helyre gyalogosan vagy járművel jönni, amelyet az evakuációs komisszió
megjelölt.

A költözködésre csak is azt a útvonalat lehet használni, amelyet a községi
hivatal és a komisszió által ki voltak jelölve. Morális kötelességük, hogy
járműveink teljes mértékben ki legyenek használva és segítsünk a rászorulókra,
gyermekeknek, időseknek, betegeknek. Az óvoda gyermekei a szülőknek
vannak átadva. Az alapiskola tanulói szintén haza vannak küldve és a szülőkkel
közösen volna megoldva az evakuáció. Az esetleges idő szűke miatt az iskola
oldana meg és a későbbiekben informálná a szülőket gyermekük hollétéről. Az
elszállásolt személyekről és helyekről pontos információ van majd vezetve
akárcsak az élelmiszer, orvosi ellátással kapcsolatban is.
Egyszerre a lakosság elszállításával az árvíz esetén szükséges különböző
intézkedésekkel hozni vagyonunk védelmére és a károk csökkentése érdekében
is. Ezért ki vannak dolgozva az intézkedések is, melyekben megtalálható például
az anyagok felsőbb emeletre való felhordása, az üzemeltetések megszüntetése
stb. a munkahelyek gyors elhagyása, melyet az evakuációs komisszió irányítana.
A helyzet több napig is eltarthat. A visszatérésről szintén értesítve volnának
lakosaink.

Tisztelt lakosaink,
Az árvíz esetén falunkban is nagyon komoly szituáció állna elő egyes
létesítmények működésében. Nagy károk keletkeznének hazáinkban,
épületeinkben, üzemeinkben. Állataink hullanának el és az epidémia fenyegetne.
Gondok akadnának az élelmiszerrel, ivóvíz ellátással. Az egész falu élete
megváltozna. Az óv intézkedések ellenére is nagy szükség volna mindnyájunk
segítőkészségre, odaadásra. A károk folyamatos elhárítására minden
munkaképes ember be lesz osztva. Segítségül jön a katonaság, állami szervek a
civil védelemmel. Tevékenységük eredménye a károk optimális eltávolítása és a
normális élet visszaállítása lenne. Végezetül kedves lakosaink engedjék meg,
hogy azt kívánjam, soha ne legyen szükség ezekre az intézkedésekre és hasonló
feladatokat soha az életben ne kelljen végrehajtani.

