Jak se zachovat v případě nálezu
podezřelého zavazadla
nebo jiného předmětu
Někdy se může stát, že např. v tramvaji objevíte kufřík, ke
kterému se nikdo nehlásí. Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci
s Policií ČR – Krajské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno Vám
poradí, co máte v takovém případě dělat.

Podezřelé zavazadlo

Obr.1: Podezřelé zavazadlo.

S podezřelým
předmětem
–
zavazadlem
se
můžete
setkat
v prostředcích městské hromadné dopravy,
v čekárnách, na nádraží, na zastávkách,
v parku, v supermarketech a na dalších
místech. Zpravidla se jedná o balíček,
kufřík, apod. Zavazadlo může vedle
chemických, biologických a radioaktivních
látek obsahovat také nástražné výbušné
systémy. Nikdy ale nevíte stoprocentně, co
je uvnitř, takže postupujte podle našeho
doporučení.

Co byste měli udělat:
-

zachovejte klid a ustupte do bezpečné vzdálenosti,

-

v žádném případě se zavazadla nedotýkejte, neotevírejte a
nepřemisťujte jej (nevíte, co je uvnitř a neodbornou manipulací by
mohlo dojít k výbuchu, šíření nebezpečných látek, ke ztrátě
kriminalistických stop - otisky prstů apod.),

-

pokud naleznete zavazadlo v prostředcích MHD, neprodleně o něm
informujte průvodčího, řidiče, příp. jiného odpovědného pracovníka MHD,

Obr. 2: Nález podezřelého
zavazadla.

Obr. 3: Informujte řidiče o
podezřelém zavazadle.

Obr. 4: Při nálezu podezřelého
zavazadla volejte 112.

-

jestliže zavazadlo naleznete např. v čekárně, volejte tísňovou linku 112,
kde uveďte všechny potřebné informace (mimo základních údajů uveďte
popis zavazadla - vzhled, nápisy, značky apod.),

-

řiďte se pokyny operátora,

-

upozorněte i ostatní osoby ve Vašem okolí.

Další podobné případy:
Nález „bílého prášku“
Po 11. září se začaly ve Spojených
státech objevovat případy, kdy lidem byly
zasílány balíčky s bílým práškem. Tenkrát se
jednalo o velmi nebezpečnou biologickou látku
– antrax, díky které onemocnělo několik lidí. U
nás všechna podobná podezření byla vždy
planá. Ale přesto musíme být opatrní. Co tedy
Obr. 5: Podezřelý bílý prášek.
dělat, jestliže naleznete rozsypaný „bílý
prášek“ nebo Vám přijde podezřelá zásilka?
-

jestliže naleznete na veřejném místě nebo dopravním prostředku
vysypaný (nejen bílý) prášek, nepřibližujte se k němu (nevíte, co to je –
může se jednat v lepším případě jen o cukr, ale může to být také vysoce
nebezpečná látka),

-

neprodleně volejte tísňovou linku 112, příp. 150,

-

upozorněte ostatní osoby v okolí,

-

vyčkejte v bezpečné vzdálenosti příjezdu záchranářů a poskytněte údaje o
sobě pro případ možné pozdější výzvy k lékařské prohlídce,

-

jestliže Vám poštou přijde podezřelá zásilka, neotevírejte ji, netřepejte
s ní, volejte tísňovou linku 112 a řiďte se pokyny operátora.

Nález nevybuchlé munice
-

ustupte od místa nálezu do bezpečné vzdálenosti (alespoň 100 m a více),

-

volejte tísňovou linku 112 nebo 158,

-

řiďte se pokyny operátora,

-

varujte i ostatní osoby v okolí, aby se k místu nepřibližovaly a vyčkejte
příjezdu policie či záchranářů, kteří místo nálezu zabezpečí do příjezdu
pyrotechniků.

Chcete se dovědět více o tom, jak se správně chovat při
mimořádných událostech? V rámci projektu „Vaše cesty k bezpečí“
Vám Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR a Diecézní
charitou Brno nabízí další tipy našich chytrých blondýnek, které Vám
na webové adrese www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci poradí, jak
nejlépe vyřešit i jiné situace, ohrožující Vaši bezpečnost, zdraví, životy
a majetek.

