Režimové opatrenia na ochranu obyvateľstva
v priestore zasiahnutom nákazou biologickými nebezpečnými látkami a
prostriedkami.

V priestore s výskytom ( po preverení ) biologických nebezpečných látok spojených s
nákazou, infekčnými chorobami vysoko nákazlivého charakteru a prostriedkov sa vyhlasuje
signál 2- minútovým kolísavým tónom sirén opakovane a hromadnými informačnými
prostriedkami.
Týmto priestorom sa rozumie územie, na ktorom je podozrenia a vyskytuje sa
nebezpečná biologická látka alebo nákaza. Je charakterizované najmä zasiahnutím osôb,
zvierat, poľných a lesných kultúr, kontamináciou ovzdušia, terénu, zdrojov pitnej vody,
potravín a krmív, rozširovaním infekčných chorôb a nákaz a celkovým narušením chodu
života a výroby s nutnosťou prechodu na osobitný režim života a činnosti.
Na území, kde došlo k podozreniu výskytu biologických látok a prostriedkov sa
vyhlasuje karanténa. Karanténa je systém prísnych protiepidemiologických a
protiepizootických opatrení namierených na izoláciu celého ohrozeného priestoru a na
likvidáciu v ňom vzniknutých infekčných ochorení.
Šírka tohto pásma je rôzna, pohyblivá, v závislosti od podmienok a to od 5 do 20-30
kilometrov od hranice, ktorá uzatvára priestor s biologickými nebezpečnými látkami, alebo
biologických prostriedkov.
Pre ohrozenú oblasť platí tento režim života :
1. Organizovaný a kontrolovaný styk nezasiahnutého priestoru s ohrozeným priestorom
uskutočňovať cez vstupné miesta.
2. Priestor karantény a ľudia v ňom sa rozdeľujú do menších celkov, ktoré sú od seba
oddelené a osobitne sledované.
3. Pre izolovaný priestor je zabezpečené zásobovanie potravinami, vodou a ostatnými
potrebami takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k rozšíreniu nákaz.
4. U každého obyvateľa, vrátane detí, sa musí dvakrát denne merať teplota, zaznamenávať ju,
aj ostatné údaje týkajúce sa stavu členov domácnosti. Záznamy odovzdávať špeciálnej
zdravotnej skupine vybavenej ochrannými prostriedkami alebo zdravotníckej hliadke.
5. Z priestoru karantény nesmie nikto odísť, mimo špecializovaného zdravotníckeho
personálu cez vstupné a výstupné kontaminačné miesta.
6. Platí zákaz pohybu a sústreďovanie obyvateľov (kultúrne zariadenia, susedské návštevy,
schôdze a pod.).
7. V priestore ohrozenia vykonávať dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu, zamerané na
ničenie pôvodcov infekčných chorôb, prípadne ich prenášačov.
8. Osoby sa chránia typovými špecializovanými PIO alebo improvizovanými PIO podľa

pokynov.
9. Dodržiavať vo zvýšenej miere zásady hygieny a hygienické pravidlá. Musí sa často
vykonávať dezinfekcia rúk, obuvi a rukavíc, napríklad obalením kľučiek dverí textilom
nasýteným dezinfekčnou látkou pri vstupe do budovy.
10. Všetky zasiahnuté osoby vykonajú čo najskôr špeciálnu očistu osôb.
11. Karanténu v okrese vyhlasuje prednosta okresného úradu na návrh príslušných okresných
orgánov zdravotníctva a veterinárnej starostlivosti. Karanténa sa končí vtedy, ak sa v
izolovanej skupine nevyskytne ďalší prípad infekčného ochorenia.
Regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov sa plánuje aj v bezpečnom
priestore - susediacej oblasti s uzatvorenou ohrozenou oblasťou biologickými nebezpečnými
látkami a zabezpečuje sa súčasne s varovaním obyvateľstva. Reguláciou pohybu osôb a
dopravných prostriedkov sa rozumie :
a) odklonenie dopravy,
b) zabránenie vstupu nepovolaným osobám do oblasti ohrozenia,
c) zabezpečenie plynulosti prechodu záchranných zložiek integrovaného záchranného
systému, , ktoré susedia s uzatvorenou oblasťou ohrozenia kde je vyhlásená karanténa
e) zabránenie pohybu do oblasti , ktorá susedí s uzatvorenou oblasťou ohrozenia kde bola
vyhlásená karanténa ,
f) zabránenie rozširovaniu následkov pôsobenia biologických nebezpečných látok a nákazy
mimo oblasti ohrozenia,
g) určenie a zriadenie kontrolných stanovíšť v priestoroch ktoré susedia s uzatvorenou
oblasťou ohrozenia.

Pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a karantény sa
určuje oblasť ohrozenia a vyhodnocuje podľa skutočnej situácie v závislosti od množstva a
druhu nebezpečnej biologickej látky, meteorologickej situácie, doby úniku a výsledkov
monitorovania.
Pri úniku biologických nebezpečných látok hrozby nákazy, určenie veľkosti oblasti
ohrozenia je v pôsobnosti orgánov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Na účely okamžitého zásahu po vyhlásení mimoriadnej situácie a okamžitej
karantény sa oblasti od ohrozenia po bezpečný priestor členia / odporúčanie / na:
1. pásmo priameho ohrozenia nebezpečnými biologickými látkami , ktorého vonkajšia
hranica je určovaná orgánmi zdravotníctva MZ SR pri vyhlasovaní karantény od zdroja
ohrozenia daná stredovým uhlom 360 stupňov, / 10 – 30 km / podľa druhu ohrozenia.
2. ochranné pásmo, (nasleduje za pásmom priameho ohrozenia), mobilné objekty
s najvyšším stupňom zabezpečenia proti vysoko nenákazlivým ochoreniam. Tieto sú
zabezpečené a vybavené hermeticky uzatvoreným bivakom a lekári majú do neho prístup
v špeciálnych kombinézach alebo skafandroch.

3. bezpečný priestor, ( nasleduje za ochranným pásmom), v ktorom sa výskyt nebezpečnej
biologickej látky alebo nákazy látky nepredpokladá – určuje orgán zdravotníctva a komisia
určená zdravotníctvom ( v tomto priestore môžu vykonávať činnosť i krízové štáby
a jednotky, ktoré sa pripravujú na nasadenie alebo na striedanie).

