Európsky deň linky tiesňového volania 112.
Pri príležitosti európskeho dňa 112 Okresný úrad Trnava organizoval na
koordinačnom stredisku IZS stretnutie s deťmi zo Základnej školy s materskou školou z
Brestovian za účasti zástupcov záchranných zložiek KR HaZZ, KR PZ a KOS ZZS. Prítomná
bola mestská televízia mesta Trnava. Podujatie s deťmi sa uskutočnilo 9. februára 2018 v čase
od 09,00 hod do 12,00 hod.
Cieľom organizovaného podujatia bola propagácia linky tiesňového volania 112.
Informovať deti o správnom používaní linky 112, poukázať na vysoké číslo neoprávnených
volaní a zamerať sa na znižovanie ich počtu a taktiež ich informovať o novej službe eSMS na
čísle 112. Prezentovali sme aj činnosť operátorov na pracovisku pre príjem tiesňového volania
112 a poskytnutie prvej pomoci priamo v praxi.
Deti a pedagogický dozor privítal a program moderoval vedúci Koordinačného
strediska integrovaného záchranného systému Ing. Andrej Nádaský. Pani prednostka
okresného úradu pozdravila deti a prítomných a aktívnym spôsobom sa podieľala na priebehu
dňa 112.
Program podujatia sme rozdelili do troch častí. Prvá časť sa uskutočnila v zasadačke
prednostky okresného úradu a bola zameraná na prezentovanie činnosti koordinačného
strediska IZS a záchranných zložiek IZS. Deti preukázali značné vedomosti o tiesňovej linke
112. Aktívne besedovali a zapájali sa do diskusie. Svoju činnosť prezentovali aj pozvaní
zástupcovia KR PZ, KR HaZZ a KOS ZZS.
V druhej časti sme deťom sprístupnili výstavu výtvarných diel na tému „Ochranárik
čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“, na ktorej si prezreli výtvarné diela svojich
rovesníkov, ktorí prezentovali svoje názory, pocity a myšlienky na fungovanie integrovaného
záchranného systému vo výtvarnej súťaži k 1.12.2017. Výstava je sprístupnená aj verejnosti
na 6. poschodí v budove okresného úradu v priestoroch odboru krízového riadenia.
V tretej časti sme deti rozdelili do dvoch skupín. Jedna skupina sa zúčastnila ukážky
dispečerských pracovísk koordinačného strediska IZS, kde si mohli pozrieť kto a kde prijíma
tiesňové hovory, ako vydáva pokyn jednotlivým zložkám IZS a tiež ukážku lokalizácie
volajúceho. Druhá skupina sa zúčastnila ukážky poskytovania prvej pomoci na figurínach so
zástupcami KOS ZZS. Potom sa skupiny vzájomne vymenili.
Na „EURÓPSKY DEŇ 112“ sme zvolili program zameraný na problematiku volania
na tiesňovú linku 112, pričom sme sa snažili zdôrazniť a tak isto aj zástupcovia záchranných
zložiek, že zneužívanie tiesňového volania, blokovanie tiesňovej linky vo vysokej miere
ovplyvňuje činnosť operátorov vo výkone služby a zamedzuje iným osobám privolať si
pomoc.
Deti sme informovali, že zneužitie linky tiesňového volania úmyselným vyžiadaním
poskytnutia pomoci, ktorá nebola potrebná alebo úmyselným blokovaním linky tiesňového
volania sa klasifikuje ako priestupok na úseku integrovaného záchranného systému za čo
môže okresný úrad uložiť pokutu do výšky 1659 eur.
Podľa názorov učiteľov a detí zo ZŠ môžeme konštatovať, že podujatie sa vydarilo
a oceňovali nielen materiálnu starostlivosť ale aj aktívnu účasť na ukážkach.
Mestská televízia spracovala spravodajstvo z priebehu Európskeho dňa 112 na našom
okresnom úrade a dňa 12.2.2018 zverejnila vo vysielaní (http://www.mtt.sk/up/trnavskymagazin/Trnavsky-magazin-13-02-2018).
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