IV.2. Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového
ubytovania osôb
Zásobovanie potravinami:
Akékoľvek potraviny, zaplavené pri povodniach vo všetkých druhoch potravinárskych
zariadení vrátane domácností obyvateľov, je potrebné vylúčiť z použitia pre výživu ľudí až do
posúdenia hygienickou službou podľa charakteru a rozsahu povodne. (Usmernenie
obyvateľov bude vykonané prostredníctvom masmédií.)
Prípadné použitie potravín pre výživu zvierat posudzuje veterinárna služba.
Zabezpečenie spôsobu núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou v postihnutej
oblasti
Zásobovanie vodou v postihnutej oblasti sa bude zabezpečovať z vodných zdrojov
a z miestnych vodovodov, pokiaľ neboli zasiahnuté povodňou a voda je z hľadiska
hygienického použiteľná na pitné účely. V opačnom prípade sa bude zabezpečovať dovoz
vody cisternovými vozidlami, ktoré pre tento účel budú určené a skontrolované hygienikom
z vodných zdrojov, ktoré sa určia pre tento účel správcami týchto zdrojov.
Alternatívne riešenie je dovoz vody vo fľašiach.
Zabezpečenie stravovania evakuovaných
 orgán na ochranu zdravia zabezpečuje dozor nad kvalitou surovín, prípravou a
podávaním stravy, teplých jedál a nápojov a zabezpečuje kontrolu prísunu a
uskladňovania základných potravinových článkov,
 všetci pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s potravinami musia mať vystavený
zdravotný preukaz,
 vylúčiť epidemiologicky chúlostivé potraviny a jedlá.
Verejné zásobovanie potravinami v zaplavenej oblasti
 zabezpečiť zdravotne neškodné a vylúčiť zdravotne škodlivé potraviny,
 zastaviť výrobu nealkoholických nápojov,
 vykonávať zvýšenú kontrolu vody používanej pre výrobné účely a závodoch
potravinárskeho priemyslu,
 vykonávať zvýšený dozor v postihnutých potravinárskych objektoch a zariadeniach.
Kontrola kontaminovaných potravín v zaplavenej oblasti
 zabezpečiť nezávadnú likvidáciu všetkých nebalených potravín, ktoré prišli do styku s
vodou, okrem ovocia a zeleniny, ktoré treba posúdiť individuálne,
 balené potraviny zmyslove posúdiť a nepoškodený tovar uvoľniť do obehu, resp. určiť
za akých podmienok,
 pri podozrení z porušenia zdravotnej neškodnosti vykonať odber vzoriek na
laboratórne vyšetrenie a zásoby pozastaviť,
 zaplavená koreňová zelenina a zemiaky sa môžu používať po dôkladnom očistení,
umytí a varení (najmenej 30 minút).
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Zdravotný dozor
V rámci protiepidemiologických opatrení










Zabezpečovať zvýšený zdravotný dozor nad obyvateľstvom, ktoré zostáva v
zaplavenom území.
a/ Aktívne vyhľadávať chorých na :.
- hnačkové ochorenia,
- horúčkovité ochorenia.
b/ Okamžité izolácia chorých na infekčnom oddelení.
Zabezpečovať zvýšený zdravotný dozor nad obyvateľmi evakuovanými a hromadne
ubytovanými.
a/ Aktívne vyhľadávať a izolovať chorých.
Určiť praktického lekára pre dospelých a deti, ktorí budú zabezpečovať nevyhnutnú
zdravotnícku starostlivosť pre evakuovaných obyvateľov.
Osobitnú starostlivosť venovať bacilonosičom v zaplavenom území a pri evakuácii.
Denne sledovať a hlásiť epidemiologickú situáciu.
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Mesto ...............

PRÍKAZ
na ubytovanie evakuovaných

V súvislosti s evakuáciou obyvateľstva mesta ....................................., vyhlásenou dňa
......................... o .................. hodine vydávam príkaz na ubytovanie evakuovaných v počte
.................................... osôb pre objekt
.........................................................................................................................................

V uvedenom objekte bude zriadené miesto ubytovania evakuovaných ako jedno
z evakuačných

zariadení,

pričom

jeho

činnosť

bude

riadiť

a zabezpečovať

..............................................................., vedúci tohto evakuačného zariadenia.

Činnosť miesta ubytovania evakuovaných bude ukončená po odvolaní evakuácie.

V.................... dňa ...................................

meno
primátor mesta

Povodňový plán záchranných prác Mesta Handlová – august 2017

3/4

p.

Mesto .................

PRÍKAZ
na výdaj stravy a prípravu stravy

V súvislosti s evakuáciou obyvateľstva mesta

....................................., vyhlásenou dňa

......................... o .................. hodine vydávam príkaz na výdaj a zabezpečenie stravy v počte
....................................

osôb

pre

objekt

.........................................................................................................................................

V uvedenom objekte bude zriadené výdajné miesto stravovania ako jedno zo stravovacích
zariadení,

pričom

jeho

činnosť

bude

riadiť

a zabezpečovať

p.

..............................................................., vedúci tohto zariadenia.

Činnosť miesta stravovania bude ukončená po odvolaní evakuácie.

V ........................... dňa ...................................

meno
primátor mesta
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