Příloha č.7 povodňového plánu obce Dolany, okres Pardubice
Evakuační zavazadlo lidí a zabezpečení zvířat
Mimořádné situace si mohou vyžádat rychlé opuštění Vašeho bytu nebo domu. Pro nutnost provedení
evakuace nebo ukrytí je potřeba mít připraveno evakuační (nouzové) zavazadlo.
Pro přípravu evakuačního zavazadla jsou vhodné:
• batohy • cestovní tašky
• kufry Evakuační zavazadlo musí být označeno visačkou se jménem a adresou.
Příprava evakuačního zavazadla vyžaduje rozvahu i rychlost!
Obsah evakuačního zavazadla:
• osobní doklady, cennosti a peníze, důležité dokumenty (jako např. pojistné smlouvy)
• osobní léky a základní zdravotnické prostředky
• trvanlivé potraviny na 3 dny, např. dobře zabalený chléb, trvanlivé salámy, konzervy, které se dají
konzumovat i za studena, sušenky, čokoláda atd.
• nádoby s tekutinami - voda, čaj, šťávy apod.
• hygienické a toaletní potřeby, např. toaletní papír, mýdlo, zubní pasta a kartáček, ručník atd.
• předměty denní potřeby - jídelní misky, příbor, otvírač na konzervy, nůž, souprava na šití, zavírací
špendlíky, provázek atd.
• bateriová svítilna (svíčky), zapalovač nebo sirky
• malý bateriový rozhlasový přijímač s náhradními zdroji
• přikrývka, spací pytel, deka, karimatka
• náhradní oblečení a prádlo podle ročního období, pláštěnka, pokrývka hlavy
• oblíbená hračka pro děti, společenské hry (např. karty), knížka nebo další prostředky pro ukrácení
dlouhé chvíle
Do evakuačního zavazadla nelze brát:
• objemné předměty
• rychle se kazící potraviny
• alkoholické nápoje
• střelné zbraně
• nebezpečné látky a jedy
• zbytečné věci

Zabezpečení domácích zvířat
Pokud budete nuceni opustit své bydliště, připravte k evakuaci i své domácí zvíře.
To můžete umístit:
• u svých známých nebo příbuzných mimo oblast ohrožení, kteří jsou ochotni se o zvíře postarat
• ve zvířecích útulcích mimo oblast ohrožení (problém je v kapacitě těchto zařízení)
• vzít sebou do ubytovacích zařízení, kde tolerují jejich přítomnost
• náhradním řešením mohou být i veterinární kliniky (problém je kapacitě těchto zařízení a v ochotě
zvířata přijímat)
• v nejhorším případě u větších domácích zvířat (která nejsou lidem nebezpečná) jim umožněte hledat
záchranu samostatně (zvláště při povodních)
Žádný legislativní akt neurčuje ochranu domácích zvířat při mimořádných událostech a krizových
situacích!
Pro případ evakuace domácího zvířete si nachystejte:
• doklady o nabytí, vedené evidenci, zaplacených poplatcích apod.
• kontaktní údaje na majitele domácího zvířete a na veterináře, který zvíře zná
• očkovací průkaz a doklady o zdravotním stavu domácího zvířete (veterinární zprávy)
• léky a malou lékárničku (sedativa pro zklidnění zvířete)
• vodítko a náhubek
• trvanlivou potravu a pitnou vodu na několik dní s informací, jak a čím domácí zvíře krmit
• misku na potravu
• transportní box nebo jiné vhodné zavazadlo na přepravu
• prostředky pro udržení základní hygieny zvířete (igelitové pytlíky, přenosné WC)
• oblíbené hračky
• nouzové prostředky k udržení tepelné pohody zvířete - dečky, obleček apod.
• fotografii domácího zvířete pro jeho případnou identifikaci a informaci o jeho chování, povaze a
zvycích
Je nepřípustné brát domácí zvířata při evakuaci do přijímacích středisek a do míst, kde je
pohromadě ubytováno více lidí!
Nejbližší útulek pro psy:
Městský útulek Pardubice areál Veterinární kliniky Pardubice, Štrossova 239, 530 03 Pardubice
Telefon: 466 610 530 E-mail: utulekpardubice@gmail.com
vetprodejna@seznam.cz
http://www.utulekpardubice.estranky.cz

