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KONTROLNÍ LIST 
 

Na místě zásahu je podezření na přítomnost 

vysoce rizikových nebo rizikových biologických agens (dále jen B-agens) nebo toxinů. 

 

Velitelem zásahu je velitel jednotky PO (HZS kraje). 
 

Doporučený postup Zahájeno Splněno 

Vyhodnocení situace 
Stanovení velikosti nebezpečné zóny. 
Poloměr minimálně 15 m. 

Průzkum (plná ochrana) 
Možný počet zasažených osob, zjistit a omezit možný zdroj ohrožení. 

Shromáždění možných zasažených osob 
Pokusit se shromáždit možné zasažené osoby ve stanoveném prostoru – příp. vybavit rouškami, 
vybavit informačním letákem – poučení; stanovit přibližný počet možných zasažených osob. 

Stanovení vnější zóny 
Vymezit prostor pro zasahující složky IZS, včetně bezpečnostních uzávěr, 
nástupní a týlový prostor. 

Odběr vzorků 
Odebrat vzorek vysypané látky nebo nebezpečný předmět. 
Provedení bezprostřední dezinfekce povrchů a zbytku uniklé látky 
(lokální postřik roztokem Persterilu). 
Nebezpečný předmět se neprodyšně uloží do dvojitého obalu. 

Povolání dalších složek IZS 
Informovat funkcionáře HZS kraje (ŘD), komunikovat s vedoucími a veliteli PČR, ZZS, 
orgány ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - provést poučení o vzniklé situaci, 
 seznámení s přijatými opatřeními. 

Dohled nad nebezpečnou zónou 
Nebezpečnou zónu nesmí opustit žádný věcný prostředek (raději ponechat v zóně), 
osoba bez dekontaminace (ve spolupráci především se ZZS a OOVZ). 

Rozdělení místa zásahu 
Určení velitelů stanovišť pro zásah, včetně stanovení odpovídajících sil a prostředků 
(dekontaminace, nástupní prostor, atd). 

Informační postup 
Stanovení informačního postupu vůči médiím a okolí. 
Kontaktovat tiskového mluvčího – určit prostor kontaktu se sdělovacími prostředky, 
stanovení časového rozvrhu poskytování informací. 

Uvedení v činnost dekontaminačního pracoviště osob  
Vyjasnění postupu dekontaminace pravděpodobně zasažených osob, 
vybudování dekontaminace, včetně náhradního oblečení a 
zabezpečení místa pro shromáždění dekontaminovaných osob (např. hala, stan). 

Způsob vyvedení možných zasažených osob 
Stanovení postupu vyvedení možných zasažených osob, včetně jejich informovanosti (kdy, kam). 

Dekontaminace osob a jejich evidence 
Dekontaminace možných zasažených osob, výdej náhradního oblečení. Evidence 
dekontaminovaných osob (ve spolupráci s PČR a ZZS). 
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Poučení dekontaminovaných osob 

V určeném prostoru pro shromáždění dekontaminovaných osob zabezpečit náležité poučení 
těchto osob – výdej informačního letáku 
(karanténa, kam se obrátit v případě zdrav komplikací atd.). 

Transport raněných osob a evidence jejich umístění 
Ve spolupráci se ZZS a PČR a OOVZ. 

Transport vzorků 
Vypracování dokumentace k odebraným vzorkům a odvoz do SÚJCHBO Příbram- Kamenná, 
zajistí HZS kraje. 

Závěrečná dekontaminace  
Dekontaminace použitých prostředků (příp. likvidace), zasažené plochy – stanovení postupů. 

 
 
Doporučení textů informačních letáků 
 

 

Informační leták I 
 

(slouží k usnadnění komunikace možných zasažených osob se zasahující jednotkou v protichemických oděvech) 

Vážený pane, vážená paní, 
došlo k nepotvrzené informaci, že místo, ve kterém jste se dnes vyskytoval(a), bylo 

označeno jako kontaminované neznámou látkou. Přítomnost látky se ověřuje 
Nasaďte si:  1 - ochrannou roušku  

2 - latexové rukavice 
Nedělejte prudké pohyby, aby nedošlo k rozvíření možného kontaminantu. 

Odeberte se prosím na místo, na které Vás odvedou příslušníci v ochranných oděvech, a tam vyčkejte na pokyn 
k preventivní dekontaminaci. 
         Velitel zásahu 
 

 

Informační leták II 
 

(pro osoby po dekontaminaci) 

Vážený pane, vážená paní, 
došlo k nepotvrzené informaci, že místo, ve kterém jste se dnes vyskytoval (a), bylo 

označeno jako kontaminované neznámou látkou. Přítomnost látky se ověřuje. 
 
     Doporučení (na základě stanovení hygienikem a ZZS): 

• osprchovat se, zvýšit osobní hygienu, 
• omezit kontakt s ostatními osobami na možné minimum, vynechat návštěvu kulturních a jiných masových 

akcí, necestovat (především prostředky hromadné přepravy osob), 
• doba trvání těchto opatření je ……………………...dní, 
• v případě vzniku zdravotních potíží jako je například horečka, zvracení, těžké dýchaní, nevolnost, slabost, 

průjem, dvojí vidění apod. kontaktujte oznamovací místo na tel. čísle 155. Při ohlášení uveďte údaje, 
které jste dnes poskytl (a) o své osobě, tzn. jméno a příjmení, rok narození, adresu, kontaktní telefon, příp. 
přiřazené evidenční označení, a místo, kde jste se dostal (a) do kontaktu s neznámou látkou. Potíže zároveň 
ohlaste svému lékaři. 

Datum: ………………………….. 

  

  

  

  


