Tísňová informace
pro případ radiační havárie v Jaderné elektrárně Temelín
Vážení občané,
věnujte, prosím, pozornost následující mimořádné zprávě.
V areálu Jaderné elektrárny Temelín byla vyhlášena radiační havárie.
Pracovníci jaderné elektrárny už pracují na jejím odstranění a průběžně
vyhodnocují radiační situaci. Jsou prováděna všechna dostupná opatření, aby se
minimalizoval únik radioaktivních látek. Zachovejte prosím klid a vyslechněte celé
mimořádné hlášení.
Další informace jsou určeny pro obyvatele, kteří se nacházejí v zóně
havarijního plánování, to znamená v okruhu do třinácti kilometrů od Jaderné
elektrárny Temelín.
Žádáme všechny obyvatele, kteří se nacházejí v tomto pásmu, aby se ukryli
do obytných budov. Shromážděte všechny přítomné ve vhodné místnosti s možností
poslechu televizního nebo rozhlasového vysílání. Stálý přístup k informacím je stejně
důležitý jako ochranné opatření ukrytí.
Je třeba, abyste uzavřeli okna a dveře, a pokud možno je utěsnili,
uzavřeli větrací otvory, vypnuli ventilační a klimatizační zařízení, pokud to umožňuje
technologie domu a uhasili všechna zařízení na spalování paliv.
Dále vyzýváme obyvatele v třináctikilometrovém pásmu, aby neprodleně požili
tablety jodidu draselného, a to podle příbalové informace v následujícím dávkování:
-

novorozenci do jednoho měsíce věku - 1/4 tablety

-

děti od jednoho měsíce do tří let - 1/2 tablety

-

děti od tří let do dvanácti let - 1 celá tableta

-

děti od dvanácti let a dospělí - 2 tablety.

Doporučujeme vám konzumovat pouze chráněné potraviny, které jsou uzavřené
v obalech, v lahvích, uložené v ledničkách, konzervy a podobně. Nekonzumujte
potraviny, zejména zeleninu a ovoce, které se nacházely po vyhlášení radiační
havárie mimo úkryt, ve volné přírodě, na zahradě nebo v nechráněném prostoru.
Vodu z veřejného vodovodu můžete používat bez obav, bude kontrolována a
v případě kontaminace budete včas informování. Nepijte vodu z povrchových zdrojů,
neuzavřených studní a neuzavřených nádob, které se nacházely po vyhlášení
radiační havárie mimo úkryt.
Až do obdržení další informace neopouštějte ve vlastním zájmu úkryt.
Dodržujte ve vlastním zájmu všechny pokyny a výzvy orgánů veřejné správy.
V současné době je pro Vás nejlepší ukrytí v obytných budovách.
Pokyny pro další činnost Vám budou sdělovány prostřednictvím Českého
rozhlasu na stanicích Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas České Budějovice a

v České televizi na ČT1 a ČT24. Nepřelaďujte proto ani nevypínejte váš rozhlasový
nebo televizní přijímač. V obcích v okolí jaderné elektrárny budou důležité informace
předávány také prostřednictvím místních hlášení nebo jiným způsobem v místě
obvyklým.
Vzpomeňte si, zda ve vaší blízkosti nežijí lidé, kteří pro
zrakové, sluchové anebo pohybové schopnosti a podobně mohli
přeslechnout nebo na něj nedokážou patřičně reagovat. Prosím,
vzniklou situaci a pomozte těmto lidem, pokud to potřebují.
upozorněte starostu vaší obce.

nemoc, omezené
vyhlášení signálu
upozorněte je na
Případně na ně

Zachovejte klid a rozvahu a pozorně si znovu přečtěte Základní informace pro
případ radiační havárie Jaderné elektrárny Temelín, které máte doma ve formě
kalendáře nebo je najdete na internetu. Jsou v nich důležité informace o opatřeních,
omezeních a postupech platných pro tuto mimořádnou situaci.
Pokud musíte z jakéhokoli důvodu opustit úkryt, doporučujeme omezit dobu
opuštění úkrytu na nezbytně nutnou dobu, chránit si dýchací cesty, oči a povrch těla.
K vlastní ochraně použijte jednoduché pomůcky, které lze vytvořit
z dostupných prostředků domácnosti. Ochrana dýchacích cest a očí se provádí
respirátorem, ústenkou nebo improvizovanou rouškou, jako je například navlhčený
látkový kapesník, ručník nebo přeložená gáza, lyžařské nebo plavecké brýle.
Ochrana povrchu těla se provádí pomocí kombinézy, kalhot, sportovní soupravy,
přes ně si oblečte například pláštěnku, dlouhý kabát, rukavice pryžové, pogumované,
kožené, vysoké uzavřené boty, holínky nebo návleky na obuv například z plastových
sáčků na ruce a nohy, na hlavu použijte pokrývku hlavy například klobouk, čepici
nebo kuklu.
Po návratu do budovy proveďte dekontaminaci. Za dveřmi domu (na chodbě
před vchodem do bytu) si odložte použité ochranné prostředky a použité svrchní
oblečení. Tyto věci vložte do předem připraveného plastového pytle, který těsně
uzavřete a ponechte na místě. Podle možností se osprchujte nebo omyjte vlažnou
mýdlovou vodou, přičemž největší pozornost věnujte umytí rukou, obličeje, vlasů a
vousů. Ústa nos a oči si vypláchněte obyčejnou vodou. Na oči můžete použít
borovou nebo oční vodu. Poté si oblečte čistý oděv.
Vážení občané,
neopouštějte váš úkryt a věnujte, prosím, pozornost následujícím pokynům
k přípravě na zahájení evakuace. Obyvatele z 13-ti kilometrové zóny havarijního
plánování kolem jaderné elektrárny Temelín žádáme, aby zahájili přípravu
k evakuaci.
Připravte si evakuační zavazadlo, které by mělo obsahovat těchto pět základních
skupin:
1.
2.
3.
4.
5.

jídlo a pití + nádobí,
cennosti, dokumenty,
léky a hygiena,
oblečení a vybavení pro přespání,
přístroje, nástroje a zábava.

Pokud máte k dispozici uzavřený automobil, bude možná i samoevakuace.
Důkladně však zvažte, zda je vaše vozidlo v dobrém technickém stavu, máte-li
dostatečnou zásobu pohonných hmot a znáte-li cestu do místa dekontaminace. V
neposlední řadě zvažte, zda jste způsobilí k jízdě.
Do obdržení další informace k zahájení evakuace neopouštějte ve vlastním
zájmu váš úkryt. Evakuace bude provedena podle skutečné naměřené úrovně
kontaminace v daném území a časových možnostech s ohledem na připravenost
subjektů, které se na evakuaci podílí a budou zprovozněna místa dekontaminace.
Evakuace proběhne jen z ohrožené části území a po bezpečných evakuačních
trasách. O zahájení evakuace budete včas informováni.

