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Vážení čtenáři,
před Vámi leží první letošní číslo občasníku. V prvním článku se podíváme jako minule na ochranu
potravin, krmiv a vody avšak proti radioaktivnímu zamoření. Další článek se zabývá dezaktivací
potravin a krmiv v případě jejich kontaminace radioaktivními látkami. Jako poslední článek je pro Vás
připraven další díl seriálu o první pomoci, tentokrát o první pomoci při zasažení bojovými biologickými
prostředky. Na konci občasníku dnes čeká celkem pět seznamů úkrytů! Tímto Vám s radostí mohu
oznámit, že co se týče seznamů úkrytů, máme Prahu zdárně za sebou. Další příjemnou zprávou je celkové pokrytí republiky ,
které se dnešními seznamy zvedlo na 35%! Troufám si říct, že ta nejhorší část, je již hotová.
Přeji příjemné počtení.
Administrátor survive-ability.cz

survive-ability.cz
survive-ability.forumczech.com
-2-

Dezaktivace potravin, krmiva a vody je velmi obtížná a náročná proto je velmi důležitým opatřením chránit potraviny, krmivo a
vodu před možností radioaktivního zamoření.

Potraviny, krmiva a voda se před radioaktivním zamořením chrání:
- Skladováním zásob v dokonale utěsněných skladech,
- Hermetickými obaly, které brání i vlhkosti,
- Přikrytím potravin a krmiva při dopravě plachtami nebo použitím uzavřených vozů,
- Přikrytím stohů plachtami, které jsou na zemi řádně upevněny.
Nejlepší ochranou jsou vhodné obaly (kovové, skleněné, z plastických hmot), které se doporučuje ještě uložit do utěsněných
beden, zásuvek, skříní a chladniček.
Vyhovující ochranné vlastnosti mohou mít i obaly papírové a kartonové, ale je nutné, aby obal měl pět vrstev a kartonové
obaly řádně zabaleny. Dřevěné obaly, truhlíky, zásuvky, bedny apod. se vyloží z vnitřní strany plastickými foliemi.
Nevhodným obalem je pytlovina. V nutném případě je třeba použít dvou pytlů, mezi které se vloží fólie z plastické hmoty.
V zásadě by obalový materiál měl být takový, aby se dal snadno dezaktivovat (sklo, plech, plastické hmoty apod…).
Podobně se chrání krmivo. Stohy krmiva a steliva se přikryjí plachtami z PVC, které jsou v současné době běžnou výbavou
zemědělských objektů. Přesto však se doporučuje za mimořádných podmínek uskladňovat stelivo a krmivo v utěsněných
stodolách a jiných chráněných místech.
Pitná voda se chrání v kovových, skleněných nebo plastových nádobách s dobře přiléhajícími a těsnícími víky nebo poklopy
(kanystry, bandasky, hrnce apod.). Nádoby se ještě překrývají plenami z PVC a ukládají do beden, skříní, chladniček apod.
Voda ve studních se chrání betonovými přiléhajícími poklopy, popřípadě dřevěnými přístřešky, přes které jsou nataže ny a
dobře utěsněni plachty z PVC apod.
Je vhodné nasypat kolem studny (v okruhu dvou metrů) 15-20 cm vrstvu hlíny a udusat ji. Na ni se dá ještě 10-15 cm vrstva
písku. Tím se zabrání vsakování dešťové a odpadové vody do vodního zdroje.
Závěrem nutno zdůraznit zásadu, že je možné používat pouze takové potraviny, krmiva a vody, které byly dokonale chráněny a
prošly dozimetrickou kontrolou.

obr.1 - příklad vhodných obalů

-3-

Stejně jako dezaktivace vody tak i dezaktivace potravin a krmiv je též velmi pracná, což je nutné brát na zřetel. Část potravin
při dezaktivaci přijde nazmar. Rovněž v domácnostech se malá množství potravin, hotových nebo jako polotovary, zpravidla
nedají dezaktivovat a musí se ničit. Proto zvlášť důležitý význam mají ochranná opatření, která zabrání jejich zamoření. Mělo
by být zásadou veškeré potraviny a krmivo chránit tak, aby k jejich zamoření došlo jen výjimečně, např. při rozrušení skladů
apod. Rovněž při dopravě potravin a krmiv se má zásadně používat krytých nebo uzavřených dopravních prostředků.
Dezaktivované potraviny a krmivo se vždy konzumují až naposled nebo v případě krajní nouze dle dobrozdání lékaře
(veterináře) a jeho pokynů.
Přednost se dává nezamořeným potravinám a krmivům, které byly dobře chráněny, popřípadě i dováženým z nezamořeného
prostoru.

Jsou-li potraviny zamořeny nad přípustnou normu, musí se buď dezaktivovat, nebo dezaktivovat jejich hermetické obaly,
popřípadě podle druhu potravy ponechat je až do rozpadu všech radioaktivních látek.
Potraviny se dezaktivují dle druhu obalu, podle druhu, vlastností a charakteru zamoření těmito způsoby:
- Fyzikálními nebo mechanickými (omývání nezamořenou vodou, otírání mokrými hadry, seříznutí či oškrábání
zamořené povrchové vrstvy);
- Fyzikálně chemickými, přičemž se používá různých látek, zvyšujících smáčecí schopnost vody a usnadňujících
odstranění radioaktivních látek ze zamořených povrchů.
Deaktivace začíná u objektů (skladů), kde jsou potraviny uloženy, a v nich jde nejdříve o obaly. V zásadě totiž možno říci, že
potraviny nebyly zamořeny, pokud nepřišly v bezprostřední styk s radioaktivním prachem. Tak by tomu mělo být v hermeticky
uzavřených obalech (plechové a skleněné konzervy) a v zatavených obalech z plastických hmot. Obaly se 2-3 krát omývají
vodou nebo teplými vodnými roztoky pracích prášků (mýdla, sody apod…). Hermetické obaly dřevěné a plastové (bedny, sudy)
se omývají proudem vody nebo alespoň 2-3 krát otírají mokrými hadry.
Nelze-li obaly dezaktivovat nebo dezaktivace by byla málo účinná (např. u textilních pytlů), musí se potraviny pře balit, tj.
přeložit (přesypat) do nezamořených obalů. Např. textilní pytel (měl by mít několik vrstev) se nejdříve zbaví prachu (bláta), pak
se postříká vodou, nahoře se rozváže a vrchní část pytle se opatrně smotá na vnější stranu a obsah pytle se přeloží lopatkou do
čistého obalu. Jsou-li pytle dvojité nebo trojité, pak se vnější pytel odstraní, dozimetricky se zkontroluje vnitřní pytel a podle
výsledku se s potravinou naloží. Tímto způsobem se dezaktivují sypké potraviny (mouka, cukr, sůl, těstoviny, kru pice apod.).
Při přímém zamoření potravin musí se zamořená vrstva seříznout nožem nebo tenkým drátkem do hloubky asi 2-5 mm (tuky,
maso, zelenina), nebo omývat pod tekoucí vodou (zelenina, brambory, uzeniny, ovoce).
Po dezaktivaci obalů, jednotlivých potravin nebo po jejich přebalení musí být vždy provedena dozimetrická kontrola.
Potraviny, které nelze z jakéhokoliv důvodu dezaktivovat, se zakopávají na určených místech (mimo obydlená místa a vodní
zdroje) do hloubky 1,5-2 m, přičemž se ještě doporučuje polít je páchnoucími tekutinami.
Při zamoření velkých skladů potravin a krmiva se nejdříve odebírají vzorky a pak se dezaktivuje podle laboratorní analýzy.
Účinnost dezaktivace se hodnotí důkladnou dozimetrickou kontrolou.

Tvrdé krmivo se dezaktivuje podle zásad uvedených u potravin.
Seno a sláma ve stozích nebo balících se dezaktivují sejmutím vrchní zamořené vrstvy do hloubky 10-15 cm. Nezamořené seno
a sláma se pak odveze do nezamořených utěsněných prostorů
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Jedná se o živé mikroorganismy, původně přenosných onemocnění a z nich získané toxiny, které lze uměle rozšiřovat s cílem
vyvolání hromadných onemocnění nebo smrti lidí, zvířat a zničení rostlin, zejména zemědělských plodin a porostu.
Lze předpokládat, že by bylo možno použít zárodků závažných přenosných onemocnění, která se již běžně v našich zemích
nebo i ve světě nevyskytují. Například mor, neštovice, cholera, břišní tyfus, skvrnitý tyfus a jiné. Tyto zárodky lze neúčinněji
rozšiřovat formou aerosolu pomocí letectva nebo dělostřelectva. V úvahu přicházejí i záškodnické a sabotážní akce. Z toxinů
lze použít botulotoxin, který vpravený do vodovodní sítě může i v minimálních dávkách vyvolat těžké, až smrtelné otravy tisíců
lidí. Pro přenos nákazy by bylo možno využíti uměle infikovaný hmyz či hlodavce.
Biologické prostředky vnikají do lidského organismu těmito cestami:
- Vdechnutím,
- Požitím nakažené nebo otrávené potravy a tekutin,
- Stykem s infikovanými předměty nebo aerosolem, kůží porušenou zraněním nebo popálením,
- Kousnutím infikovaného hmyzu,
- Vzájemným stykem s nemocnými osobami a zvířaty.
Příznaky použití biologické zbraně:
Je rozdílné podle druhu onemocnění. Společné pro většinu onemocnění je:
- Hromadnost výskytu,
- Doba latence o různé délce, několik dnů až týdnů, tj. doby, která uplyne od vniknutí nákazy do organismu až do
objevení prvních příznaků,
- Horečnatý průběh.




Preventivní opatření
Opatření po napadení biologickou zbraní

Preventivní opatření:
- Dodržování zásad osobní a kolektivní hygieny,
- Zákaz pití vody z neprověřených zdrojů,
- Zvýšený zdravotnický dohled nad ohroženými kolektivy (děti, mládež, starobní důchodci),
- Zvýšení specifické odolnosti mimořádným doplňkovým očkováním,
- Včasné zjištění a hlášení okolností, svědčících pro pravděpodobné použití bojových biolog ických prostředků
(nízko letící letadla, vrtulníky či drony, které za sebou zanechávají aerosolový oblak; nález různých podezřelých
schránek; nadměrný neobvyklý nález hmyzu nebo hlodavců v určitém prostoru; nezvykle tlumené výbuchy pum),
- Použití ochranné masky a ochranného oděvu (improvizovaných prostředků) při vyhlášení biologického poplachu,
- Ukrytí osob do připravených úkrytů, popřípadě do uzavřených budov,
- Včasné hlášení výskytu nejasných horečnatých onemocnění,
- Zdravotnická výchova (kurzy, zaměstnání, besedy, přednášky apod…).
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Opatření po napadení:
Při výskytu jednotlivých případů závažných infekčních onemocnění nebo vzniku epidemie mají v komplexu protiepidemických
opatření nejdůležitější místo režimově organizační opatření
Podle závažnosti rozlišujeme tři stupně těchto opatření:
- Intenzivní zdravotnický dohled
- Observace
- Karanténa
Intenzivní zdravotnický dohled:
- Aktivní vyhledávání podezřelých onemocnění (horečnaté stavy, průjmy, nevolnosti, zvracení),
- Izolace podezřelých a nemocných,
- Kontrola zákazu pití vody z neprověřených zdrojů,
- Zvýšený dohled nad zásobováním potravinami a přípravou stravy,
- Dezinfekce zamořených prostorů a předmětů používaných infikovanými osobami,
- Dezinsekce a deratizace.
Observace:
Představuje systém protiepidemických opatření zahrnujících intenzivní zdravotnický dohled a další opatření zaměřená na
lokalizaci a likvidaci infekčních onemocnění v epidemickém ložisku. Observace zahrnuje následující opatření.
- Intenzivní zdravotnický dohled,
- Včasné vyhledávání nemocných a podezřelých,
- Izolace nemocných a podezřelých,
- Zvýšený dohled nad stravováním a zásobováním pitnou vodou,
- Doplňková očkování a přeočkování,
- Cílená zdravotnická výchova,
- Dezinfekce, desinsekce a deratizace,
- Částečná a úplná hygienická očista,
- Omezení vjezdu a výjezdu z epidemického ohniska a omezení pohybu osob uvnitř ohniska.
Karanténa:
Představuje systém přísných protiepidemických opatření, jejichž cílem je izolace epidemického ohniska od okolí a likvidace
přenosných onemocnění na místě. V zásadě jsou opatření stejná jako u observace. Navíc přistupuje léčení nemocných na
místě, kde se rozvine infekční nemocnice, uzavření epidemického ohniska a jeho přísné střežení aby bylo zabráněno rozšíření
epidemie do okolí. Karanténa se ruší po zlikvidování epidemie na pokyn nadřízených zdravotnických orgánů.

obr.2 – částečná speciální očista
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Druhý díl seznamu na další stránce…
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Vystřihněte obě části seznamu, slepte je k sobě dle značených chlopní, poté slepte pravou a levou stranu k sobě , složte dle
černých šipek, hotovo.
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