Doporučení pro jednotky SDH obcí :
Na základě jednání mezi HZS LK a ZZS LK, nebudou jednotky SDH obcí primárně povolávány k
událostem, kde je zvažována či potvrzena indikace COVID-19 nebo nařízena karanténa v
souvislosti s COVID-19.
Nicméně nelze vyloučit situace, kdy tato skutečnost bude zjištěna až místě události. Z tohoto důvodu
žádáme zřizovatele a velitele jednotek SDH obcí o seznámení se s níže uvedenými doporučeními.
Obecná doporučení pro řešení MU (princip předběžné opatrnosti):









respektovat bez výhrad určené nasazení sil a prostředků z KOPIS (vyjíždět pouze s
technikou určenou KOPIS) a početní stav jednotky dle druhu ohlášené mimořádné
události uzpůsobit (zpravidla na většínu druhů mimořádných událostí postačí
minimální početního stav, tedy zmenšené družstvo 1+3),
velitel zásahu (VZ) - důkladně hodnotit charakter a rizika události a určit odpovídající stupeň
ochrany,
správně provedený průzkum (dostatečné množství relevantních informací) je základním
předpokladem pro správný rozhodovací proces VZ,
základním právem VZ je rozdělit místo MU do zón s charakteristickým nebezpečím, takto lze
eliminovat volný pohyb osob a jejich potkávání,
do jednotlivých zón nasazovat pouze počet osob nutný k řešení dílčích úkolů,
používat vždy ochranné pomůcky a prostředky jako jsou např. zásahové rukavice,
jednorázové rukavice "chirurgické", ochranné brýle apod.,
dbát základních pravidel očisty a hygieny.

Neprodleně zařadit do odborné přípravy:
Bojový řád JPO - všichni členové JSDHO - Metodický list č. 2/N - Nebezpečí infekce
Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., - velitelé jednotek a velitelé družstev





§ 26 odst. 1 písm. a), vyhodnocení situace s ohledem na získané poznatky
§ 26 odst. 4 písm. e), vyžadování hygienických opatření
§ 26 odst. 5 písm. a), b), c),
§ 28 odst. 2 písm. e),

Mýty, fámy, polopravdy:
1. "Když budu mít respirátor FFP 3 budu v bezpečí" - kompletní ochrana spočívá v kombinaci
jednorázového obleku odpovídající třídy, ochrany očí v podobě utěsněných brýlí a respirátoru
(vir. je přenositelný skrze sliznice, tedy bez adekvátní ochrany očí je samotný respirátor
nedostatečnou ochranou).
2. "HZS LK musí všechny vybavit adekvátními ochrannými prostředky." - za vybavení jednotky
SDH obce je zodpovědný zřizovatel.

S pozdravem
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