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Amit mindenkinek tudnia kell fenyegetettség eset
Tisztelt polgárok! Bemutatjuk azt a tájékoztató kiadványt, amely alapvető tájékoztatást nyújt az élet ,
egészség és a vagyon védelemről ipari balesetek, természet katasztrófák vagy terrortámadások idején.
A rendkívüli események kezelése kapcsán szerzet tapasztalatok azt mutatják, hogy az előállt
veszélyhelyzet tudatos kezelésének hiánya és a pánik megnöveli a halálesetek és az
egészségkárosodások számát. Az egyén nem tudja ugyan visszafordítani a veszélyes eseményt, de a
rendkívüli helyzetek tudatos kezelésével mérsékelhet a környeztében beállt rendkívüli helyzet
következményeit.
Ez a tájékoztató kiadvány útmutatást nyújt atekintetben, hogy mi a teendő rendkívüli fenyegetettség
idején az élet védelme, családja, munkatársai, és a környezetében lakók egészségének megóvása
érdekében.
Ing. Jozef Varga – Haraszti polgármestere

1. Fontos segélyhívó telefonszámok
Amennyiben élete, egészsége vagy vagyona van veszélyben, vagy olyan rendkívüli esemény
résztvevője, amelyben mások élete, egészsége vagy vagyona van veszélyben, a következő segélyhívó
telefonszámokon hívjon segítséget:
- tűzeset, közlekedési baleset, vegyi vagy biológiai terrorizmus gyanúja esetén, természet katasztrófa
esetén, gyanús küldemény kézbesítése esetén, bomba (vagy veszélyes anyag) elhelyezésről szóló
névtelen bejelentés és egyéb rendkívül esemény esetén hívjon segítséget a következő segélyhívó
számokon:
 112 egységes európai segélyhívószám vagy
 életveszély és egészség fenyegetettség esetén:

150 Tűzoltóság és Polgári Védelem
155 Egészségügyi Mentőszolgálat

 bűncselekmény általi fenyegetettség vagy
bűncselekmény bejelentése miatt:

158 Rendőrség

1.1 A segélykérés általános alapelvei
Amennyiben fenyegetettség idején segítséget hív vagy rendkívüli esettről tesz bejelentést, közölje:


a nevét és a telefonszámát, amelyről hív



az esemény típusát (tűzeset, közlekedési baleset, egészségre káros anyag környezetbe
kerülése, árvíz, bűncselekmény stb.)



az esemény kiterjedtsége ( ég a lakás, ház, erdő, több személy van életveszélyben,
házak, utak, mező, község stb. víz általi elöntése )



az esemény helye



ha nehezítet az esemény helyére való eljutás, ismertesse a megközelítés módját,
irányát, honnan lehet az esemény helyét elérni és az odavezető utat (magánút, mezei
út stb.)

A hívás befejezése után várja meg a megfelelő mentőszolgálat ügyeletesének vagy a rendőrség
válaszhívását.
2. Általános eljárási szabályok fenyegetettség idején



Tudatosítsa, hogy a legnagyobb érték az emberélet és az egészség, s csak azután
következik a vagyon védelme!



Ne feledkezzen meg önmaga védelméről, az elsősegély nyújtásról és a kölcsönös
segítségnyújtásról veszélyhelyzetben!



Respektálja a televízión és rádión keresztül nyújtott információkat!



Ne terjesszen rémhíreket és ellenőrizetlen híreket!



Ne értékelje alul az előállt helyzetet és legyen körültekintő!



Ne telefonáljon feleslegesen, hogy szükséghelyzet idején ne terhelje feleslegesen a
telefonhálózatot !



segítsen másoknak, főleg az időseknek, betegeknek és magatehetetlen embereknek,
gondoskodjon a gyermekekről!



Tartsa be a polgárvédelmi dolgozók és a többi mentőegység, az állami és
önkormányzat szervek utasításait!

Mit értünk fenyegetettség alatt ?
Fenyegetettség alatt azt az időszakot értjük, amely alatt a rendkívüli esemény beállta és
következményeinek hatása feltételezhető.

Mit értünk rendkívüli esemény alatt?
Rendkívüli esemény a természet katasztrófa, baleset vagy katasztrófa, amely fenyeget az életet,
egészséget vagy az anyagi javakat.
Mit értünk rendkívüli helyzet alatt?
Rendkívüli helyzet a fenyegetettség időszaka vagy a rendkívüli esemény következményeinek életre,
egészségre, anyagi javakra gyakorolt hatásának időszaka, amelyet a SZK Nemzet tanácsa Tt. 42/1994
sz., a lakossági polgárvédelemről szóló törvénye alapján hirdetnek ki, és amely idején a fenyegetettség
csökkentésére irányuló intézkedéseket léptetnek életbe vagy a rendkívüli helyzet következményeinek
elhárítására irányuló eljárásokat alkalmaznak .
A rendkívüli helyzetet tömegtájékoztató eszközökön keresztül hirdetik ki és szüntetik meg.
Mi a vegyi fenyegetettség
Bekövetkezhet cseppfolyós, gáznemű, vagy porszerű vagy aeroszolos mérgező vegyi anyagok
környezetben való széterjedésével, különösen ott, ahol egyszerre nagy tömeg tartózkodik (közlekedési
csomópontok, lakónegyedek, labdarúgó stadionok, amfiteátrumok, bevásárlóközpontok), vagy
tömegellátó objektumokban és berendezésekben (víztárolók, víznyerők, gabonatárolók, élelmiszer
nagyraktárak, takarmány nagyraktárak stb.)

A mérgező vegyi anyagok az élő szervezetek károsodását vagy pusztulását idézik elő. Az embereknél
főleg a központ idegrendszer, a légzőszervek vagy az emésztőrendszer bénul le vagy károsodik.

A hólyaghúzó anyagok fájdalmas, nehezen gyógyuló sebeket , valamint a megtámadott bőrszövet
elhalását idézik elő.
Biológiai fenyegetettség
A járvány okozói – baktériumok, rickettsie, vírusok, penészek, protein toxinok.
A terjesztés módja:


fertőzött hordozókkal (bogarak, rágcsálók, vadon élő állatok)



mérgezet porok, folyadékok vagy gélek – paszták, amelyeket tubusokban,
ampullákban, levelekben, csomagokban, injekciókban, mérgezet élelmiszerekben,
italokban és takarmányokban terjesztenek.

Emberek vagy állatok járványos megbetegedését idézik elő.
A vegyi és a biológiai terrorizmusra utaló jelek
A mérgező anyagok és a biológiai eszközök terroristák által történő alkalmazása alattomos és
késleltetet reakciókkal számol. Ezért nagyon fontos időben felismerni, hogy ilyen eszközök lettek
bevetve. Milyen jelenségekre kell leginkább odafigyelni ?



robbanóanyag hallható vagy látható tompa robbanására, amely után vízgőz-felhő
keletkezik és a földközeli légáramlat irányában terjed,



az apró olajos cseppekre, aláhulló finom porra, amely láthatóan megtelepedik a
növényzettel benőtt terepen és különféle anyagokon,



a növényzet nagyobb területen történő károsodására vagy pusztulására (szembetűnő
színváltás, kiszáradás),



ismert vagy ismeretlen bogarak (tetvek, bolhák, legyek, kullancsok) szokatlan
mennyiségére vagy szokatlan évszakban történő előfordulására, az elpusztult
rágcsálókra, ismeretlen tárgyakra és azonosíthatatlan csomagolóanyagokra,



nyílt vizekre – folyókra, patakokra, halastavakra --, amelyeknek a vize szokatlanul
átlátszó, mert a mérgező vegyi anyag hatására kipusztultak belőle a megszokott apró
élőlények (vízibolhák, lárvák, vízipoloskák) és a halpusztulásra,



a hirtelen megjelenő fertőző betegségekre, amelyeknek az emberek és állatok között
való terjedése megmagyarázhatatlan, mérgezéses tünetek jelennek meg (intoxikácia),
tömeges egészségkárosodást és elhalálozást idéznek elő az emberek és az állatok
között.

3. A LAKOSSÁG RIASZTÁSA
A lakosság riasztása az egyik legfontosabb polgárvédelmi feladat. A riasztás szirénák által keltet
veszélyjelzések által történik. A veszélyjelzéseket tömegtájékoztató eszközökön (falusi hangszóró,
kábeltelevízió stb.) keresztül leadott közlemények követik.
Ha megszólal a veszélyjelzés:
- rendkívüli helyzet áll be
A jelzés hangmagassága, a jelzés hossza és időtartama alapján állapítsa meg a veszélyhelyzet típusát,
majd ezután hallgassa meg a rádión, televízión vagy falusi hangszórón keresztül közvettet közleményt.


Veszélyjelzés: ÁLTALÁNOS FENYEGETETTSÉG

A LAKOSSÁG RIASZTÁSA FENYEGETETTSÉG VAGY A RENDKÍVÜLI HELYZET BEÁLLTA ÉS
KÖVETKEZMÉNYEINEK VÁRHATÓ ELTERJEDÉSE ESETÉN:
2 PERCIG TARTÓ VÁLTAKOZÓ HANGMAGASSÁGÚ SZIRÉNAHANG
Háborús állapot és háború idején 2 peréig tartó, váltakozó hangmagasságú jelzéssel riasztják a
lakosságot a várható légicsapás esetén. A szóbeli közlemény tartalmazza a légicsapás által fenyegetet
terület meghatározását és „LÉGI RIADÓ“ kifejezést.


Veszélyjelzés: VÍZ ÁLTALI FENYEGETETTSÉG

A LAKOSSÁG RIASZTÁSA PUSZTÍTÓ ÁRVÍZVESZÉLY ESETÉN:
6 PERCIG TARTÓ EGYENLETES HANGMAGASSÁGÚ SZIRÉNAJELZÉS



Jelzés: A FENYEGETETTSÉG MEGSZŰNT

A FENYEGETETTSÉG MEGSZŰNT VAGY
KÖVETKEZMÉNYEINEK HATÁSA MEGSZŰNT:

A

BEÁLLT

RENDKÍVÜLI

HELYZET

2 PERCIG TARTÓ EGYENLETES SZIRÉNAJELZÉS ISMÉTLÉS NÉLKÜL

FIGYELEM !!!
Minden hónap második péntekén 12.00 órakor szirénapróba zajlik 2 percig tartó egyenletes
szirénahang formájában.
A szirénák rendszeres próbájáról és rendkívüli próbájáról a rádión, televízión és a sajtón
keresztül tájékoztatják a lakosságot.

4. MI A TEENDŐ, HA FELHANGZIK A SZIRÉNAG
(a rendszeres szirénapróbán kívül)
Ha otthonán kívül tartózkodik – mielőbb menjen óvóhelyre, vagy menjen be a legközelebbi épületbe


Ha otthon tartózkodik – gyűjtse össze a családját és maradjanak a lakásban.



Ne menjen a gyermekéért az iskolába, óvodába, bölcsődébe, mert gondoskodnak a
gyermekekről!



Alakítson ki izolált zárt teret -- zárja be és szigetelje le az ablakokat, ajtókat és a
szellőzőket, állítsa le a klimatizációt (a réseket ragassza le ragasztószalaggal, a
nagyobb réseket szaponátos vízbe mártott anyaggal tömítse)! A tér lezárásával
csökkenti személyes fenyegetettségét.



Oltsa el a nyílt tüzet és a tűzgyújtó berendezéseket!



Figyelje a rádió és a televízió közvetítést, és kövesse az ott elhangzó utasításokat!



Csak sürgős esetben telefonáljon, ne terhelje a telefonvonalakat, főleg ne hívja a
segélyhívó számokat!



Gondoskodjon háziállatairól és haszonállatairól!



Várja otthon a további utasításokat!

MEGJEGYZÉS:
Győződjön meg arról, hogy a környezetében nincsenek-e idős, beteg vagy mozgásképtelen
emberek! Gondoskodjon a felügyelet nélküli gyermekekről! Mindenben nyugodtan és
körültekintően járjon el !

