AKO MANIPULOVAŤ S MATERIÁLOM PODOZRIVÝM Z KONTAMINÁCIE
ANTRAXOM ALEBO INÝMI NEBEZPEČNÝMI BIOLOGICKÝMI LÁTKAMI

AKO ROZOZNAŤ PODOZRIVÉ ZÁSIELKY
 Na obálke je veľa známok,
 Neúplná alebo zle napísaná adresa,
 Nejasný adresát,
 Gramatické chyby,
 Zápach, olejové alebo farebné škvrny,
 Neuvedená adresa odosielateľa,
 Neobvyklý tvar obálky (hrboli, veľká hmotnosť),
 Vyčnievajúce predmety ( hliníková fólia, drôty!,
 Veľa zabezpečovacieho materiálu proti náhodnému otvoreniu (lepiaca páska,
nálepky vosk na pečatenie a podobne),
 Označenie na obálke ako „dôverné,, alebo „osobné“,
 Podozrivé zvuky z vnútra zásielky ( tikanie).

ODPORÚČANÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
pri styku a manipulácii s podozrivými poštovými zásielkami.
ŽIADNA PANIKA

1. Antrax – slezinová sneť, je zdraviu škodlivá látka, ktorá za určitých podmienok môže spôsobiť
infekciu kože, tráviaceho systému, alebo pľúc. Aby sa tak stalo, baktérie antraxu sa musia dostať do
kontaktu s poškodenou pokožkou, musia byť prehltnuté alebo vdýchnuté v jemnom aerosole.
Aj po expozícii je možné predísť ochoreniu včasným liečením zodpovedajúcimi antibiotikami.
Antrax sa nešíri z osoby na osobu.
2. Aby mohol antrax pôsobiť v aerosole, jeho častice musia byť veľmi malé. Takýto produkt nie je
možné ľahko vyrobiť a vyžaduje to vysokú kvalitu technických znalostí a špeciálne vybavenie. Ak sa
tieto veľmi malé častice vdýchnu, môže vzniknúť pľúcna infekcia ohrozujúca život. Aj v tomto prípade
je efektívne včasné rozpoznanie a liečenie.

PODOZRIVÝ NEOTVORENÝ LIST ALEBO BALÍK

1. Nehrkať, netriasť, ani nevyberať obsah podozrivej obálky (balíka),
2. Vložiť obálku alebo balík do plastového obalu, alebo do iného vhodného
nepriepustného obalu,
3. Ak nie je k dispozícii žiaden vhodný obal na zabránenie úniku neznámej látky z obalu zásielky,
obálku alebo balík zakryjeme – napríklad papierovým kartónom, odevom alebo smetným košom,
4. Opustiť miestnosť a zavrieť dvere, alebo celú časť budovy aby ďalšie osoby
nemohli prísť do styku s podozrivou zásielkou,
5. Umyť si ruky vodou a mydlom,
6. Upozornite na udalosti nadriadeného a hláste prípad miestnej polícii, prípadne na linku 112,
7. Pripraviť zoznam všetkých osôb nachádzajúcich sa v miestnosti v čase doručenia zásielky ako aj
zoznam osôb nachádzajúcich sa v časti budovy, kde bola zásielka dočasne umiestnená,

OBÁLKA S PRÁŠKOM, ALEBO PRÁŠOK VYSYPANÝ NA POVRCHU

1. Okamžite zakryť vysypaný obsah neznámej látky (papierom, odevom, iným vhodným obalom),
2. Opustiť miestnosť a zavrieť dvere, alebo celú časť budovy, aby sa zabránilo ďalším osobám dostať
sa do styku s podozrivou zásielkou,
3. Umyť si ruky vodou a mydlom, aby sa nebezpečná látka nedostala na ostatné odokryté časti tela,
4. Upozorniť nadriadeného pracovníka o priebehu udalostí a hlásiť prípad miestnej polícii, prípadne
na linku 112,
5. Umiestniť informačný oznam o zákaze vstupu do budovy,
6. Vyzliecť kontaminované oblečenie, vložiť ho podľa možnosti do plastového vreca a ponechať v
izolovanej miestnosti,
7. Čo najskôr sa osprchovať vodou a mydlom a nepoužívať žiadne iné dezinfekčné prostriedky,
8. Ak je to možné pripraviť zoznam všetkých osôb v miestnosti, alebo z časti budovy, ktorí prišli s
neznámym obsahom zásielky do styku.

PODOZRENIE Z KONTAMINÁCIE MIESTNOSTÍ AEROSOLOM
Po prevzatí informácie o varovaní, že bola biologická látka rozšírená vo verejnom priestranstve, alebo
v budove prostredníctvom klimatizačného zariadenia treba:
1. Vypnúť všetky ventilátory alebo klimatizačné jednotky v budove,
2. Okamžite opustiť dané priestory budovy,
3. Zavrieť dvere, alebo celú časť budovy a zabrániť vstupu ďalším osobám,
4. Upozorniť na danú situáciu nadriadeného a hlásiť prípad miestnej polícii, prípadne na linku 112,
5. Ak je to možné pripraviť zoznam všetkých osôb, ktoré boli v čase varovania v časti budovy, alebo v
celej budove.

