Příloha č. 2
Možné úkoly skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva SDH
1. Pomoc, doplnění, střídání a podpora jednotkám SDH obcí v oblasti ochrany
obyvatelstva při následujících činnostech
a) záchranné a likvidační práce
 odstraňování malých překážek z vodního toku
 zajišťování objektů proti vniknutí vody jednoduchými prostředky (pytle
s pískem, fólie,…)
 pomoc jednotkám při stavbě protipovodňových stěn, zejména ve větším
rozsahu a při nedostatku času
 pomoc při pátrání a vyhledávání osob,
 zabezpečení hlídkové služby v rámci hlásné povodňové služby v obci
 odstraňování následků povodní v obytných a veřejných prostorech (čerpání
vody - pokud je k dispozici technika a dobrovolník je odborně způsobilý,
odstraňování naplavenin apod.),
b) evakuace a nouzové přežití
 informační podpora - poradit sousedům a známým co má obsahovat
evakuačního zavazadla a jaké jsou zásady opuštění bytu
 podíl (pomoc) při zřizování a činnosti evakuačního střediska nebo místa
nouzového ubytování, zejména při dlouhodobějším pobytu evakuovaných
v nich
 využití základny skupiny dobrovolníků OO pro krátkodobý pobyt osob bez
přístřeší nebo jako místo nouzového ubytování evakuovaných
c) nebezpečné látky
 informační podpora (přímo nebo s využitím letáků) - poradit sousedům a
známým jakým způsobem a čím improvizovaně chránit především dýchací
cesty, popř. ostatní části těla a jakým způsobem se chránit v budově
d) varování
 pomoc při zajištění náhradního způsobu varování a informování
obyvatelstva v obci (např. osobním kontaktem) zejména při poruše systému
varování nebo v místech kde není zajištěno varování vůbec (chatové
oblasti, letní dětské tábory)
 zasílání informací o slyšitelnosti koncových prvků varování (při zkoušce
sirén i po zaznění varovného signálu
e) humanitární pomoc
 pomoc při příjmu, skladování, výdeji a distribuce humanitární pomoci
 spolupracovat s nevládními neziskovými organizacemi při příjmu,
skladování, výdeji a distribuce humanitární pomoci
2. Pomoc obci

V případě, že není zřízena jednotka SDH obce nebo není ustavena z členů SDH (SDH
je bez jednotky) jsou možné úkoly skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva SDH
obdobné jako při podpoře a doplnění jednotek.
Skupina dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva SDH pak realizuje některé úkoly
(podle dohody) pro obec, popřípadě povodňovou komisi či krizový štáb obce.
Jedná se, zejména o následující činnosti:
 pomoc při organizování činnosti starosty, obecního úřadu či povodňové komise,
resp. krizového štábu obce při mimořádných událostech a krizových situacích
(například při výpadku komunikačních sítí zabezpečení přenosu informací
obyvatelstvu, administrativní a logistické zabezpečení)
Jedná se, zejména o následující činnosti:
 pomoc při organizování činnosti starosty, obecního úřadu či povodňové komise,
resp. krizového štábu obce při mimořádných událostech a krizových situacích
(například při výpadku komunikačních sítí zabezpečení přenosu informací
obyvatelstvu, administrativní a logistické zabezpečení)

