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Krizové situace: prevence

Skautský program a jeho přirozené prostředí - příroda - mohou

přinášet vyšší riziko, že se přihodí něco nečekaného - někdo se zraní,

přijde velká bouřka, ohrožuje nás prudký vítr apod. Jako vedoucí

musíme být na nečekané a náročné připraveni a musíme vždy pečlivě

zvažovat, jaký je poměr mezi rizikem a přínosem programu, který pro

kluky a holky připravujeme. Všechna rizika je dobré předem zvážit

a rozmyslet.

S čím se během skautského programu můžeme setkat?

Vážný úraz (pád z výšky, úraz hlavy, vážné popáleniny, zlomeniny) 

Tonutí

Bouřka, silný vítr  v kombinaci s oslabenými lesy 

Rozvodněný potok po přívalovém dešti

Lesní požár, vznícený olej na kamnech 

Drobnější problémy - úpal a úžeh, pád z kola, drobnější popáleniny 

Ztracené dítě, neohlášený odchod z tábora 

Jak se můžeme připravit?

Promyslet si, jak krizové situace vznikají - jaké jsou příčiny.

Promyslet si, jak bychom danou krizovou situaci řešili.

Připravit si krizový plán. 

Doplnit si informace v místech, kde tápeme.

Co nám pomůže krizovou situaci zvládnout  lépe? 

Aplikace Záchranka  uložená v mobilu

Skautská krizová linka (737 205 520) uložená v mobilu

Číslo na střediskového vedoucího a další, uložené v mobilu 

Číslo na tísňovou linku 112 uložené v mobilu  

Pokud člověk volá z Androidu (od verze 2.3.7.) a je připojený na svého

operátora (systém tedy není funkční při roamingu), do 25 sekund operátor

ví přesnou polohu díky lokalizační sms.

Na 112 se lze jako na jedinou tísňovou linku dovolat bez SIM karty, bez

kreditu a pokud je na místě signál alespoň jednoho mobilního operátora.

Během tábora číslo na starost(k)u  nejbližší obce uložené v mobilu 

https://www.zachrankaapp.cz/


Fungující mobil :) (+powerbanka) 

Oznámení tábora předem na obci + hasičům - vědí o vás např. v případě bouřek

a můžou dát vědět 

Krizový lístek  vytištěný/uložený v mobilu

Znalost o zdrojích informací o aktuálním počasí a dalších hrozbách (mobilní

aplikace, sociální sítě ČHMI a hasičů v kraji apod.)

Před každou částí programu bychom měli minimálně v hlavě provést analýzu rizik

a vážná rizika ošetřit. 

Příklad: Chystáte se vyrobit skluzavku z velké plachty a mýdlové vody. Na co se předem

například zeptáte?

Co udělat, aby člověk nevyletěl z dráhy?

Co udělat, aby nebyla rychlost příliš velká?

Co udělat, aby si nikdo nemohl zranit hlavu o kámen?

Jak vypadá konec dráhy - je dopadová plocha bezpečná? 

Kde hledat další informace?

Vítr

https://www.hzscr.cz/ clanek/ pozor-na-silny-vitr-ci-vetrne-smrste.aspx

Lesní požáry

https://www.hzscr.cz/ clanek/ rady-obyvatelstvu-pozarni-prevence-lesni-pozary.aspx

Povodně

https://www.hzscr.cz/ clanek/ co-delat-kdyz-hrozi-povodne-241565.aspx

Bouřky

https://www.hzscr.cz/ clanek/ jak-se-chovat-behem-bourky-a-jak-ochranit-obydli-pred-

uderem-blesku.aspx   

https://www.hzscr.cz/ clanek/ bezpecne-na-prazdninach.aspx  https://www.hzscr.cz/ 

clanek/ rady-obyvatelstvu-integrovany-zachranny-system-linky-tisnoveho-volani.aspx   

https://www.hzscr.cz/ clanek/ hasicske-desatero-pro-leto.aspx   

https://www.zachranny-kruh.cz
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