II. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK FENYEGETETTSÉG ESETÉN
1. Teendők veszélyes anyag környezetbe kerülése esetén
Veszélyes anyagok mindazon természetes és szintetkks anyagok, amelyek vegyi, fzikklis, toxikológiai
vagy biológiai tklajdonskgaik miat akkr önkllóan, akkr kombinkcióban az életet, egészséget vagy
a javakat veszélyeztethetkk Általkban veszélyes anyagok alat vegyi, rkdioaktv vagy biológiai
anyagokat értünkk A veszélyes anyagok környezetbe jktkskt előidézhet a veszélyes anyag
helyhezkötöt forrksknak megrongklódksa ( gykrtó berendezés, raktkr, olyan berendezés, amelynek
ipari közege a veszélyes anyag, plk hűtőberendezés), vagy mozgó forrks megrongklódksa a veszélyes
anyag szkllítksa idején ( veszélyes anyagok szkllítkskra alkalmas gépjkrművek vagy tehervagonok),
vagy műanyagok égésével jkró tűzesetekk
Veszélyes anyagok kltali fenyegetetséget terrortkmadksok is okozhatnakk

1.1. Veszélyes vegyi anyag környezetbe kerülése esetén ( vagy vegyi
terrorizmus esetén)
A veszélyes vegyi anyagok a központ idegrendszert , légzőszerveket, emésztőrendszert, a bőrt
kkrosítjkk vagy az anyagcserezavart okoznakk Veszélyes vegyi anyag környezetbe kerülésével jkró
baleset esetén

gkz vagy kipkrolgks formkjkban gyakorolnak hatkst

a környezetrek Terrorista

tkmadks esetén aerosolos vagy gkz formkban vannak alkalmazva, esetleg vízforrks megmérgezésére
hasznkljkk őketk
Ha megszólal a sziréna:
Ha épületben tartózkodik


maradjon bent, esetleg rejtőzzön el az óvóhelyen (ha elérhető)



alakítson ki izolklt zkrt teret – zkrja be és szigetelje az ablakokat, ajtókat, szellőzőket, zkrja
el a klimatzkciót,



készítse elő a légktak, a szem és a rkhkval nem fedet testrészek rögtönzöt védőeszközeit



kapcsolja be a rkdiót, televíziót és kövesse a közvettést



készítse össze a kitelepítési csomagot



csak sürgős esetben telefonkljon, ne terhelje a telefonvolakat



nyújtson segítséget a betegeknek, sérülteknek, mozgksképtelen személyeknek, időseknek,
gondoskodjon a felügyelet nélküli gyermekekről



legyen körültekintő és nykgodt



az épületet csak ktasítksra hagyja el

Ha megszólal a sziréna :
Ha épületen kívül tartózkodik


legyen körültekintő, tkjékozódjon az aktkklis helyzet szerint és hagyja el a veszélyes vegyi
anyag szennyezéssel fenyegetet területet



döntését a veszélyes vegyi anyagot forrksktól szkllító légáramlat iránya (szélirány) és az Ön
helyzete befolyksolja; ha Ön szélirknyban tartózkodik és időszűkében van, azonnal keressen
búvóhelyet valamely épületben és jkrjon el úgy, ahogyan az épületben kell eljkrni
fenyegetetség idején

1.2. Veszélyes biológiai anyag környezetbe kerülése esetén ( vagy
bioterrorizmus esetén )
A bakteriológiai (biológiai) veszélyes anyagokat a légkörbe kiengedve aerosolos formkban
( baktérikmok, vírksok), zkrt térben közvetlenül vagy szellőzőberendezéseken keresztül lehet
alkalmazni, tovkbbk fertőzöt bogarak (tetvek, bolhkk, legyek stbk) szétengedésével, a vízforrksok,
élelmiszer vagy takarmkny megmérgezésévelk
A fertőzöt kltalkban nem érzékeli a veszélyes biológiai eszközt közvetlenül az alkalmazkst követőenk
Gyanú esetén mintavétellel és az azt követő mikrobilógiai vizsgklatal lehet cskpkn a biológiai anyag
kltali fertőzést megkllapítanik
Veszélyes biológiai anyag környezetbe kerülése gyanúja vagy környezetbe kerülése illk biológiai anyag
alkalmazksa esetén jkrjon el kgyanúgy, mint a vegyi anyaggal történt szennyezés eseténk
Feltétlenül szükséges:


következetesen

betartani

a

higiéniai,

antepidemológiai,

antzootkai

korlktozó

intézkedéseket


fgyelemmel kísérni a helyi önkormknyzat helyzetről szóló tkjékoztatkskt



rendszeresen ellenőrizni a testhőmérsékletet



jelenteni a betegséggyanút vagy a megbetegedet személyek vagy kllatok szkmknak
növekedését az önkormknyzat szerveknek vagy a területleg illetékes egészségügyi
intézménynek, esetleg a polgkrvédelmi szerveknek



korlktozni az épületen kívüli mozgkst, és az épületet csak a elkerülhetetlen szükség esetén
elhagyni (az életenntartkshoz szükséges eszközök beszerzése)



a lehetőségekhez mérten fertőtlenítést végezni a lakksban vagy a hkzban

A karantén kihirdetését követően tlos a védőeszköz hasznklata nélküli gyülekezés és zkrt téren
kívüli szabad mozgksk

1.3. Rádioaktv anyag környezetbe kerülése esetén ( vagy atomerőmű baleset
esetén)
Minél hamarabb zkrkózzon el zkrt helyiségben (legjobb a pincehelyiségben),


amennyiben az elzkrkózks előt kontaktksba került rkdioaktv anyaggal:
◦ az épületbe lépés előt a kontaminklt felsőrkhkt és cipőt vegye le magkról és rakja
légmentes csomagolóanyagba és ne hasznklja
◦ alaposan mossa meg a kezét, az arckt és a hajkt, öblítse ki a szemét, a szkjkt,
pkcolja ki a fülét és az orrkt,
◦ ha lehetséges, zkhanyozzon le és cseréljen fehérneműt



zkrja le és szigetelje az ablakokat és ajtókat, a ventllkciós és klimatzkciós berendezéseket
kapcsolja ki



kövesse a tömegtkjékoztató eszközük kltal közvettet híreket



készítse elő a légktak és a testelület rögtönzöt védelmére szolgkló eszközöket



biztosítsa élelmiszereit és vízkészletét a lehetséges szennyezés ellen csomagolóanyagba történő
csomagolkssal, hűtőszekrényben, fagyasztószekrényben vagy kamrkban való elhelyezésselk Ne
fogyasszon olyan élelmiszert, zöldséget és gyümölcsöt, amelyek nem voltak védet helyenk



készítse össze a kitelepítési csomagot



vkrjon a tovkbbi ktasítksra



gondoskodjon haszonkllatairól
◦ zkrja be őket és adjon eléjük két napra elegendő takarmknyt és vizet,
◦ a takarmkny-

és

víztartalékot

védje

a szennyeződéstől

lepedővel

vagy

műanyagfólikval stbk történő letakarkssal k

2. Magatartási szabályok veszélyes anyagot szállító jármű balesete esetén
Amennyiben olyan baleset résztvevője, amelynek sorkn veszélyes anyag került a környezetve:


kllítsa le a jkrművet, ha lehetséges a veszélyes anyag hatókörén kívül úgy, hogy az úton
közlekedni tkdjanak a mentőegységek jkrművei,



amennyiben vkratlankl a veszélyes anyag hatókörébe került, kapcsolja ki a gépjkrmű
motorjkt és sürgősen hagyja el a szennyezet területet, védje légktait zsebkendővel



sajkt élete veszélyeztetése nélkül kllapítsa meg, hogy mi történt, semmiképpen se közelítsen
a balesetet szenvedet jkrműhöz,



jelentse

a balesetet

a tűzoltóskgnak

és

a mentőszolgklatnakk

Az

egészségügyi

mentőszolgklatnak vagy a rendőrségnek


ne érjen a veszélyes anyaghoz, sem a feltételezhetően veszélyes anyaggal szennyezet
tkrgyakhoz,



a mentőegységek helyszínre érkezését követően kövesse a bevetési egység parancsnoka vagy
a rendőrség ktasítksait,
MINDIG ÉRVÉNYES!
◦

A védőklarc és bkrmely póteszköz kizkrólag a veszélyes terület elhagykskra szolgklk

◦

A veszélyes anyag környezet jktkskor mindig szélirknyban terjedk

◦

A veszélyes területről való menekülés irknya mindig a szélirknyra merőlegesk

3. Teendők az árvíz- és belvízsúlytota területen
Árvízről és belvízről akkor beszélünk, ha megemelkednek a vízfolyksok vízszintjei , a víz kilép
a medréből és elkrasztja a szomszédos területeketk

3.1. Magatartási szabályok árvíz- és belvízfenyegetetség idején
Vklasszon biztonskgos helyet, amelyet nem kraszt el a víz és


a pincében, a földszint helyiségekben és a garkzsban talklható értékes tkrgyakat helyezze el
a felsőbb szinten,



készítse elő a homokzskkokat az alsó ajtók és ablakok tömítéséhez,



biztosítson be 2-3 napra való tartós élelmiszert és ivóvizet,



ha gépjkrműtklajdnos, készítse elő hasznklatra



rögzítse azokat a tkrgyakat, amelyeket elsodorhat a víz,



készítse elő kitelepítési csomagjktk

3.2. Magatartási szabályok árvíz és belvíz idején
Hagyja el a veszélyeztetet területet,


ne telefonkljon, kizkrólag a segélyhívószkmot hasznklja



kitelepítés kihirdetése esetén tartsa be a veszélyeztetet terület elhagykskra vonatkozó
alaplveket, a kitelepítési bizotskg tagjainak ktasítksait kövesse



időszűkében azonnal menjen az Ön kltal biztonskgosnak ítélt helyre, amelyet nem önt el
a víz,



ne keltsen pknikot és ne terjesszen alaptalan híreket,



kapcsolja ki az elektromos kramotk

3.3. Magatartási szabályok az árvíz és belvíz elvonulását követően


Ellenőriztesse a lakóhelyét ( statkai probléma, lakhatóskg), a gkzvezetéket, az elektromos
kram vezetéket, a csatorna és a vízvezetéket, a kktat, amennyiben sajkt vízforrksa vank



Biztosítsa az elpksztklt kllatok és a romlot élelmiszer, a megvizesedet mezőgazdaskgi
növények megsemmisítését, kövesse a közegészségügyi hivatal dolgozójknak ktasítksaitk



Tkjékozódjon a hkmanitkriks segítségnyújtks helyszíneirőlk



Lépjen kapcsolatba az illető biztosítókkal a kkrtérítés miatk

4. Névtelen bejelentés
Veszélyes anyag vagy bomba elhelyezéséről szóló névtelen bejelentés célja gyakran a pknik- vagy
a félelemkeltésk Többnyire a célpontok a sok ember kltal lktogatot helyszínekk Még akkor is, ha az
esetek többségében hamis riasztksról van szó, szkmolni kell azzal, hogy a névtelen fenyegetés valóra
is vklhatk
Mi a tennivaló a névtelen bejelentést követően?


azonnal jelentse be az esetet a 112-es segélyhívó szkmon , vagy a 158-as vagy 150-es
telefonszkmon,



amennyiben a veszélyeztetet épületben tartózkodik, hagyja el az épületet, és tkvolodjon el
minél messzebb az épületől,



az épületbe csak az illetékes szervek ktasítkskra térjen visszak

5. Gyanús küldemény átvétele
A levél illk csomag ktvételét követően gondolja kt azokat a tényeket, amelyek azt tkmasztjkk alk, hogy
gyanús küldeményt vet ktk Ilyen példkkl ismeretlen feladótól érkező, gyanús kézírkssal címzet,
vkratlan csomag, bűzös vagy gyanús tartalmú küldeményk A felbontkst követően gyanús lehet
a porszerű anyag, az ismeretlen tkrgy vagy az írksos fenyegetésk
Mi a teendő a gyanús küldemény ktvételét követően?


a gyanús küldeményt ne bontsa föl é sne rkzza,



a küldeményt helyezze igelitzaszkóba vagy egyéb megfelelő csomagolksba,



hagyja el a helyiséget, mosson kezet és az esetet jelentse a 112-es segélyhívószkmon, vagy
a 158-as és a 150-es telefonszkmonk

