ÚKRYTOVÝ PORIADOK
Evidenčné číslo úkrytu: 06130048
Adresa úkrytu: MsKC SNP 199, 965 01 Žiar nad Hronom
Kapacita úkrytu: 450 osôb, 150 zamestnancov
Maximálny počet ukrývaných osôb: 150 osôb.
Družstvo ochrannej stavby
Vedúci: .......................................................................................
Obsluha FVZ: .............................................................................
Hasič: .........................................................................................
Poriadková služba: ......................................................................
Zoznam vecí, ktoré je zakázané brať do úkrytu:
a) zbrane všetkého druhu, alkohol, zapáchajúce a ľahko zápalné látky,
b) objemné predmety, kočíky, periny a podobne,
c) domáce zvieratá, psy, mačky a iné,
d) zapaľovače, cigarety, ponorné variče, jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu.
Všeobecné usmernenie pre správanie a povinnosti ukrývaných osôb
1. Disciplinovane sa riadiť ustanoveniami úkrytového poriadku a dbať na pokyny
veliteľa úkrytu a členov družstva
a byť im nápomocní.
2. Starať sa o svoje osobné veci, udržiavať v pohotovosti svoje prostriedky individuálnej
ochrany a použiť ich okamžite,
ak vydá na to pokyn veliteľ úkrytu.
3. Šetriť vodou, jedlom a pitím.
4. Zbytočne nepoužívať sociálne zariadenie úkrytu, udržiavať čistotu a poriadok pri
osobnej hygiene.
5. Zdržiavať sa v určenom priestore, zbytočne sa neprechádzať a hlasne nehovoriť.
6. Správať sa pokojne a disciplinovane, vzájomne si pomáhať, najmä starším osobám a
ženám.
7. Dodržiavať čas určený na pracovné úkony, odpočinok a dodržiavať stanovený režim
života v úkryte.
8. Nefajčiť, nezapaľovať sviečky, lampy, zapaľovače, nepoužívať variče a iné zdroje
tepla a svetla s otvoreným ohňom.
V úkryte nie je dovolené variť.
9. Ukrývané osoby sú povinné vykonávať pomocné práce podľa požiadaviek veliteľa
úkrytu alebo členov družstva.

Pôjde najmä
a) o ručný pohon FVZ,
b) o ručné prečerpávanie splaškov – likvidáciu suchých záchodov,
c) o výkon služby pri vchode do úkrytu, dozor pri sociálnych zariadeniach,
d) o doplňovanie zásob vody a potravín.
10. Ubytované osoby sú povinné podľa určenia veliteľa úkrytu zúčastniť sa na
vyslobodzovacích prácach v prípade zavalenia
úkrytu.
11. Striedanie osôb organizuje veliteľ úkrytu podľa obťažnosti a namáhavosti
pracovných úkonov.
Zoznam ukrývaných osôb
Evidenčné číslo úkrytu: bez evidenčného čísla
Adresa úkrytu: Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
Kapacita úkrytu: 150 osôb
Dátum obsadenia: .......................................................................
Čas obsadenia: ...........................................................................
Veliteľ: ........................................................................................
P.č.

Meno a priezvisko

Rodné číslo

* Po poznámky treba uviesť: - profesia - odbornosť
- chorý
- invalidný a pod.

Adresa trv.pobytu

Poznámka*

P.č.

Meno a priezvisko

Rodné číslo

Adresa trv.pobytu

Poznámka*

