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1.  Hlavná úloha evakuácie, spôsob zabezpečenia evakuácie podľa druhu ohrozenia, určenie evakuačnej trasy, druhu prepravy, umiestnenie evakuačných zariadení a počet evakuantov,  zvierat a vecí 

a) Zásady evakuácie obyvateľstva, priestor určený pre evakuáciu obyvateľstva, postup pri evakuácii obyvateľstva podľa rozdelenia do skupín,  evakuácie zvierat, evakuácia vecí
 Evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia.
Evakuácia sa vyhlasuje prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov a odvolá sa, ak pominul dôvod,  pre ktorý bola vyhlásená.
Plánovanie a zabezpečovanie evakuácie
Evakuácia sa plánuje a zabezpečuje
a) z okolia jadrového zariadenia, a to
1. z pásma A pre všetko obyvateľstvo, 
2. z pásma B pre bezprostredne ohrozenú časť obyvateľstva, 
3. z bližšie ohrozeného územia pre ohrozenú časť obyvateľstva, 
b) z územia ohrozeného kontamináciou pri havárii alebo inej mimoriadnej udalosti spojenej s únikom chemickej nebezpečnej látky alebo biologickej nebezpečnej látky, 
c) z územia ohrozeného prielomovou vlnou pri havárii na vodnej stavbe, 
d) z územia, na ktorom pôsobia následky živelnej pohromy, katastrofy alebo teroristického útoku, 
e) z územia určeného na zabezpečovanie úloh obrany štátu v čase vojny a vojnového stavu.

Evakuácia sa člení na
a) krátkodobú evakuáciu s možným návratom evakuantov do 72 hodín, 
b) dlhodobú evakuáciu s možným návratom evakuantov po 72 hodinách.

Časový rozsah evakuácie sa určí pri vyhlásení evakuácie, ak je to možné vzhľadom na rozsah a následky mimoriadnej udalosti.

Samovoľná evakuácia sa rieši bezodkladne usmerňovaním neorganizovaného opúšťania ohrozeného územia, spresňovaním evakuačných trás a zamedzením prístupu obyvateľstva na ohrozené územie.
Evakuačné opatrenia
Evakuačné opatrenia pri dlhodobej evakuácii sú:
a) určenie
1. vyrozumenia a pohotovosti evakuačnej komisie a evakuačného zariadenia, 
2. vyhlásenia evakuácie, 
3. počtu evakuantov, 
4. síl a prostriedkov na zabezpečenie evakuácie, 
5. materiálneho a technického zabezpečenia evakuácie, 
6. spôsobu a organizácie presunu evakuantov, 
7. evakuačných trás, 
8. prípravy obyvateľstva, evakuačných komisií a jednotiek civilnej ochrany na činnosť evakuačného zariadenia, 
b) poriadkové a bezpečnostné, dopravné, zdravotnícke, zásobovacie a veterinárne zabezpečenie evakuácie.

Pri krátkodobej evakuácii sa rozsah evakuačných opatrení určuje podľa rozsahu a následkov mimoriadnej udalosti.

Okrem evakuačných opatrení možno zabezpečiť ochranu evakuantov ukrytím a použitím prostriedkov individuálnej ochrany.
Evakuácia obyvateľstva
Obyvateľstvo sa na účel plánovania a zabezpečovania evakuácie člení na tieto skupiny:
a) deti materskej školy, žiaci základnej školy, žiaci strednej školy, ako aj deti a žiaci školského zariadenia, 
b) matky a iné oprávnené osoby v domácnosti s deťmi, 
c) osoby umiestnené v zdravotníckom zariadení, zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
d) osoby so zdravotným postihnutím v domácnosti s rodinným príslušníkom alebo s osobou, ktorá osobe so zdravotným postihnutím poskytuje pomoc, 
e) ostatné obyvateľstvo.

Pri evakuácii možno časovo uprednostniť obyvateľstvo podľa písm. a) až d) a tehotné ženy.

Evakuácia obyvateľstva sa vykonáva osobným dopravným prostriedkom; ak to nie je možné alebo účelné, peši.

Postup pri evakuácii podľa skupín obyvateľstva
a) deti z MŠ, žiaci zo ZŠ a SŠ a deti a žiaci školského zariadenia:
1. deti materskej školy sa odovzdávajú rodičovi alebo inej oprávnenej osobe, 
2. žiaci základnej školy, žiaci strednej školy, ako aj deti a žiaci školského zariadenia sa posielajú domov, 
3. deti a žiaci, u ktorých nemožno postupovať podľa prvého a druhého bodu, evakuujú sa prostredníctvom evakuačného strediska; materská škola, základná škola, stredná škola a školské zariadenie plnia funkciu evakuačného strediska, 
4. pri nedostatku času, najmä pri krátkodobej evakuácii, deti a žiaci podľa prvého a druhého bodu sa evakuujú prostredníctvom evakuačného strediska.

b) osoby umiestnené v zdravotníckom zariadení, zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa evakuujú do obdobného zariadenia mimo ohrozeného územia; zdravotnícke zariadenie, zariadenie sociálnych služieb a zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately plnia funkciu evakuačného strediska.

c) matky  a iné oprávnené osoby v domácnosti s deťmi,  osoby so zdravotným postihnutím v domácnosti s rodinným príslušníkom a ostatné obyvateľstvo sa evakuujú prostredníctvom evakuačného strediska.
Poznámka:
Ak je to možné, imobilná osoba sa evakuuje dopravným prostriedkom, ktorý je upravený na tento účel.

Evakuačné zariadenia
Evakuačné zariadenia sú evakuačné zberné miesto, evakuačné stredisko, stanica nástupu, stanica výstupu, regulačné stanovište, kontrolné stanovište a miesto núdzového ubytovania evakuantov (ďalej len "miesto ubytovania").

Evakuácia zvierat

(1) Evakuácia zvierat sa plánuje a vykonáva najmä na záchranu plemenných zvierat a iných cenných zvierat (ďalej len "zviera").

(2) Evakuácia zvierat sa vykonáva presunom zvierat z miesta chovu do miesta určenia okrem spoločenských zvierat, ktoré sa evakuujú spolu s obyvateľstvom.

(3) Evakuácia zvierat a vyvezenie krmív sa plánuje a vykonáva
a) dopravným prostriedkom, ak je to možné, špeciálne upraveným na prepravu zvierat, 
b) hnaním zvierat do vzdialenosti 10 km z miesta chovu po posúdení ich spôsobilosti veterinárnym lekárom.

(4) Pri evakuácii zvierat sa postupuje spôsobom, ktorý je primeraný podmienkam, za ktorých sa vykonáva evakuácia.

(5) Dokumentácia evakuácie zvierat je uvedená v časti 6/f).
Evakuácia vecí

(1) Evakuácia vecí sa plánuje a vykonáva na ochranu hnuteľných národných kultúrnych pamiatok, zbierkových predmetov, historických knižničných dokumentov, historických knižničných fondov, archívnych dokumentov, hnuteľných technických zariadení a ďalších materiálnych hodnôt.

(2) Evakuácia vecí sa vykonáva po evakuácii obyvateľstva, ak to dovoľujú rozsah a následky mimoriadnej udalosti. Ak nie je možné alebo účelné vykonať evakuáciu vecí, uložia sa v neohrozenom priestore objektu ich trvalého uloženia.

(3) Evakuácia vecí sa vykonáva z miesta ich uloženia do miesta určenia. Ak je to možné, na evakuáciu vecí sa použije špeciálne upravený dopravný prostriedok.

Evakuačná komisia

(1) Prednosta obvodného úradu, primátor mesta a starosta obce môžu zriadiť evakuačnú komisiu ako svoj odborný poradný orgán.

(2) Štatút evakuačnej komisie obsahuje najmä zloženie evakuačnej komisie, jej úlohy a čas uvedenia do pohotovosti.

(3) Štatút evakuačnej komisie schvaľuje prednosta obvodného úradu, primátor mesta alebo starosta obce.

Hlavnou úlohou evakuácie je odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z územia obce do priestoru – obce  ........................................ (príjem evakuantov z obce .............................),  z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb z dôvodu možného vzniku mimoriadnej udalosti mimoriadnej udalosti   ………………… (uviesť konkrétne), a na základe rozhodnutia Obvodného úradu Komárno č.p. ............................. zo dňa ............................. Evakuácia sa vykonáva …………………... (krátkodobo-dlhodobo, buď priamo z bytov, pracovísk, alebo po predchádzajúcom zhromaždení obyvateľov v závislosti od konkrétnej situácie). Po pominutí dôvodov evakuácie sa uskutočňuje organizovaný návrat evakuovaných. O vykonaní evakuácie do obce .............................. (príjme evakuantov z obce ...................) je uzavretá dohoda medzi obcami ..................................... a ............................... č.p. ............................ zo dňa ............................. Evakuácia sa vykoná autobusmi SAD vyčlenenými na tento účel – na viac kolobehov.


Trasy presunu evakuantov, spôsob prepravy

Z obce ….......................................... 

Trasa presunu…....( cesta číslo, trasa)  ….....................................................................    

Cez kontrolné stanovište …………………………………………………………..

Do obce(í)       …......................................................................................................


c)	Miesto činnosti evakuačnej komisie a evakuačných zariadení, časové normy spohotovenia evakuačných zariadení

Miesto činnosti evakuačnej komisie obce je v ……………………….
Evakuačná komisia sa presúva do nových priestorov ubytovania až po ukončení evakuácie obyvateľstva.
 Miesta činnosti evakuačných zariadení:

§	Evakuačné zberné miesto    adresa ………………...............…     
                     
§	Evakuačné stredisko            adresa ………………...…………   
                                          
§	Stanica nástupu č. x             adresa ……………….....……….                                            

§	Regulačné stanovište           adresa ………………….……….    

§	Kontrolné stanovište            adresa…………………...………                                       

§	Stanica výstupu č. x             adresa ………………………….               

§	Miesto núdzového ubytovania evakuantov č. x       adresa ……………………….                                               

Pozn. z niektorých druhov evakuačných zariadení môže byť zriadených aj viac podľa potreby


 Časové normy evakuácie
1.	Evakuačné komisie a evakuačné zariadenia sa na plnenie úloh uvádzajú do pohotovosti takto:
§	evakuačná komisia                                                       do 2 hodín
§	evakuačné zberné miesto                                             do 3 hodín
§	evakuačné stredisko                                                     do 3 hodín
§	stanica nástupu evakuovaných – autobusová               do 3 hodín
	ostatné                     do 5 hodín

	stanica výstupu                                                             do 4 hodín

regulačné stanovište                                                     do 4 hodín
§	kontrolné stanovište                                                     do 4 hodín
§	miesto ubytovania                                                        do 5 hodín

Pri krátkodobej evakuácii sa čas uvedenia do pohotovosti evakuačného zariadenia upravuje primerane podľa skutočnej situácie a jej predpokladaného vývoja. 

Prehľad počtov evakuovaných osôb   

Deti MŠ / zamestnanci MŠ                              ............................. / .........................

Deti ZŠ / zamestnanci ZŠ                               ............................. / ..........................

Matky v domácnosti s deťmi
deti       /  dospelí                                             ............................. / ..........................

Zdravotne postihnutí občania
z domácnosti
postihnutí  / opatrovatelia                                ............................. / .............................

Deti zo zdravotníckych zariadení
a zariadení sociálnej starostlivosti
deti     /  personál                                             ............................. / .............................

Ostatní chorí zo zdravotníckych zariadení
a zariadení sociálnej starostlivosti
chorí / personál                                               .............................. / ...........................

Zamestnanci právnických a fyzických
osôb                                                                ...........................................................
        
Ostatné obyvateľstvo                                    ...........................................................






Počty evakuovaných zvierat a vecí

Evakuácia zvierat
Subjekt
Počet evakuovaných zvierat
Zodpovedná osoba
Spôsob evakuácie
(preprava, hnanie)
Miesto určenia

plemenné
cenné
hovädzí dobytok
ošípané
iné



































Prehľad evakuácie cenných materiálnych hodnôt , zásob, dokumentácie, technických zariadení, umeleckých a kultúrnych pamiatok

P.č.
Evakuované……….
Množstvo (hmotnosť) 
Umiestnenie
Poznámka
1.1
Cenné materiálne hodnoty




2:2
Zásoby




3.3
Dokumentácia




4.4
Technické zariadenia




5.5
Umelecké a kultúrne pamiatky








2.	Prehľad síl a prostriedkov na zabezpečenie evakuácie

      Na zabezpečenie úloh evakuácie môže prednosta obvodného úradu, primátor mesta a starosta obce zriadiť evakuačnú komisiu, ako svoj odborný poradný orgán. Na konkrétne zabezpečenie úloh evakuácie sa zriaďujú evakuačné zariadenia. Ich druhy a počty treba prispôsobiť konkrétnym podmienkam a rozsahu evakuačných opatrení. Ďalej na realizáciu opatrení evakuácie možno použiť jednotky CO pre potrebu územia, jednotky CO zriadené pre vlastnú potrebu obcami. Na realizácii evakuačných opatrení sa tiež podieľajú vykonávatelia odborného zabezpečenia evakuácie vlastnými silami a prostriedkami predurčenými na tento účel (policajný zbor, dopravné podniky, zdravotnícke zariadenia a určení lekári, prevádzkovatelia stravovacích a ubytovacích kapacít, veterinárne zariadenia a veterinárni lekári).

Činnosť evakuačných zariadení 

a) Evakuačné zberné miesto
1. zhromažďuje evakuantov z evakuačných obvodov územne väčšej obce, 
2. vedie evidenciu evakuantov, 
3. riadi a usmerňuje presun evakuantov do evakuačného strediska, 
4. organizuje činnosť evakuantov, zabezpečuje pokoj a poriadok, 
5. poskytuje evakuantom informácie o evakuácii, 
6. informuje evakuačné stredisko o svojej činnosti a o stave a priebehu evakuácie.

b) Evakuačné stredisko
1. vedie evidenciu evakuantov, 
2. organizuje a riadi presun evakuantov do miesta ubytovania, 
3. zabezpečuje v nevyhnutnom rozsahu výdaj základných potravín, pitnej vody a ošatenia evakuantom, 
4. zabezpečuje maximálne využitie dopravných prostriedkov, 
5. zabezpečuje poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a udržiavanie poriadku a bezpečnosti v evakuačnom stredisku, 
6. informuje evakuačnú komisiu o svojej činnosti.

c) Stanica nástupu a stanica výstupu evakuantov
1. sústreďuje evakuantov pred začatím prepravy a po jej skončení, zabezpečuje pokoj a poriadok vo vyhradených priestoroch, 
2. organizuje pristavovanie, odchody a maximálne využitie dopravných prostriedkov, 
3. zabezpečuje plynulý a rýchly presun evakuantov do miesta ubytovania, 
4. informuje evakuačnú komisiu o svojej činnosti.

d) Regulačné stanovište
1. organizuje a usmerňuje presun evakuantov zo stanice výstupu do miesta ubytovania, 
2. zabezpečuje maximálne využitie dopravných prostriedkov, 
3. zabezpečuje poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a udržiavanie pokoja a poriadku, 
4. informuje evakuačnú komisiu o svojej činnosti.

e) Kontrolné stanovište
1. vykonáva kontrolu kontaminácie evakuantov, dopravných prostriedkov a iných vecí, 
2. zaraďuje evakuantov do skupín na kontaminované a nekontaminované účinkom nebezpečnej látky, 
3. triedi dopravné prostriedky a iné veci na kontaminované a nekontaminované účinkom nebezpečnej látky, 
4. zabezpečuje a udržiava režim života, zabezpečuje plynulý a rýchly presun evakuantov po vykonaní dekontaminácie na pôvodnú evakuačnú trasu, 
5. sústreďuje údaje o dopravnej situácii, 
6. eviduje evakuantov, dopravné prostriedky a iné veci, 
7. plní úlohy regulačného stanovišťa, ak nie je zriadené samostatne, 
8. informuje evakuačnú komisiu o svojej činnosti.

f) Miesto ubytovania
1. zabezpečuje príjem a núdzové ubytovanie evakuantov, 
2. vedie evidenciu evakuantov, 
3. organizuje a zabezpečuje zapojenie evakuantov do zásobovacieho systému, 
4. utvára podmienky na organizovanie jednotky civilnej ochrany z evakuantov, 
5. informuje evakuačnú komisiu o svojej činnosti a o počtoch evakuantov.

Prehľad síl a prostriedkov
Názov jednotky, zariadenia, prostriedku
Organizácia

Počet zaradených osôb
Počet vec. prostriedkov
Poznámka
Evakuačná komisia
Obec ...
6


Evakuačné stredisko
Obec ...
5


.




Poriadková hliadka CO
Obec ...
3x2


Policajná hliadka
ORPZ ....
4x2


Automobil polície
ORPZ

4

Školská kuchyňa 
ZŠ s VJM .....
3


Autobusy SAD
SAD Nové Zámky, OJ KN
17
17

Pozn.: údaje v tabuľke sú iba možné príklady


















3.	Evakuačná komisia                                               
Prehľad zloženia evakuačnej komisie
Por.
 č.
Funkcia
Meno a priezvisko
Pracovisko
1.
predseda

Obecný úrad ...
2.
podpredseda

Dôchodca, poslanec OZ
3.
člen

Obecný úrad ...
4.
člen

Obecný úrad ...
5.
člen

ZŠ s VJM
6.
člen

OcÚ, obecný policajt
7.
člen

ObZS, lekár
8.
člen

Jednota SD, vedúci predajne
9.
člen

PD ...
10.
člen

súkr. veterin. lekár
Pozn.: údaje v tabuľke sú iba možné príklady


	Štatút evakuačnej komisie 

Viď príloha

	Menovacie dekréty, doklady o prevzatí




























VZOR:
OBEC ..........................
Adresa .......................

Č. p.: ............................................                                         



MENOVACÍ DEKRÉT



V zmysle ustanovení § 15 ods. 1 písm. g) zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej  ochrane  obyvateľstva  v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 1  Vyhlášky MV SR č.  328/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii, 


m e n u j e m  

 xxxxx     yyyyyyyyyy 


za člena (predsedu, podpredsedu) Evakuačnej komisie obce ...........................

V ............................., dňa .....................................
                                                                                      
                                                        
                                                              ____________________                                              
                                                           Meno, Priezvisko 
                                                                                           starosta obce 

Rozdeľovník:
	spis
	xxx   yyyyyyyy ....................................

4. Spôsob vyrozumenia a zvolania evakuačnej komisie









P.č.
Meno, priezvisko a titul
Funkcia
Funk.v komisii
Telefón
Bydlisko
Telefón
Poznámky
1
2
3
4
5
7
8
9
 

Zástupca starostu
predseda




1







 

Zamestnanec OcÚ
podpredseda




2







 

Poslanec OZ
člen




3







 

Zamestnanec OcÚ
člen




4







 

ZŠ s VJM
člen




5







 

OcÚ, náčelník 
člen




6

obecnej polície





 

ObZS, lekár
člen




7







 

Jednota SD, vedúci
člen




8

predajne





 

PD ...
člen




9







 

súkr. veterin. lekár
člen




10







Pozn.: údaje v tabuľke sú iba možné príkladyDokumentácia o príprave evakuačnej komisie

zasadnutia evakuačnej komisie

     Hlavným cieľom prípravy evakuačnej komisie obce je pripraviť členov evakuačnej komisie na plnenie evakuačných opatrení v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 328/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii, s dôrazom na odborné zabezpečenie evakuácie.  

     Program zasadnutia evakuačnej komisie:


PROGRAM:


Zodpovedný

Pozn.



Zhodnotenie činnosti evakuačnej komisie za  
predošlý rok,



2. Zmeny v legislatíve v súvislosti s evakuáciou



3. 	Odovzdanie menovacích dekrétov novým členom evakuačnej komisie,



4. 	Správa o odbornom zabezpečení evakuácie,



5. 	Správa o zmenách v Pláne evakuácie – príjem a   
umiestnenie evakuovaného obyvateľstva


6. 	Aktualizácia Plánu vyrozumenia evakuačnej komisie obce








Ďalšie zasadnutia evakuačnej komisie uskutočňovať podľa potreby.
    

	pracovné stretnutia vedúcich evakuačných zariadení


Záznamy z pracovných stretnutí vedúcich evakuačných zariadení









Odborné zabezpečenia evakuácie         
                                                        
a)  poriadkové a bezpečnostné
b)  dopravné
c)  zdravotnícke
d)  zásobovacie
e)  veterinárne
f)  dokumentácia evakuácie zvierat


a)	Poriadkové a bezpečnostné zabezpečenie spracováva …………….. …   (meno) člen evakuačnej komisie obce
·	evakuovaní sú z evakuačných zberných miest (č., adresa)………………….. odosielaní do evakuačného strediska (č. adresa)  x  poriadkovými hliadkami a do stanice nástupu            (č., adresa)………………….. x poriadkovými hliadkami
·	evakuovaný sú zo stanice výstupu  (č., adresa)………………….. odosielaní do regulačných stanovíšť (č. adresa)…………………..  x  poriadkovými hliadkami 
·	z regulačného stanovišťa do (počet)  miest ubytovania     (č., adresa)………………….          . x poriadkovými hliadkami
·	poriadkové a bezpečnostné zabezpečenie bude vykonávať (mestská, obecná polícia, jednotky CO, ………….)
·	
·	

b)	 Dopravné zabezpečenie spracováva člen evakuačnej komisie obce  …………….. …   (meno) člen evakuačnej komisie obce
·	dopravné zabezpečenie realizuje SAD Nové Zámky OJ Komárno ………….. autobusmi, ………….. o kapacite ………….. osôb,  nákladnými  automobilmi …….. t, a obec vlastnými dopravnými prostriedkami ………………….. osôb/ t
·	pri evakuácii je predpoklad …… % samovoľneje vakuácie
·	
·	
·	
c)	Zdravotnícke zabezpečenie  spracováva člen evakuačnej komisie obce …………….. …   (meno) člen evakuačnej komisie obce

·	zdravotnícke zabezpečenie je zabezpečované v spolupráci s odborom zdravotníctva Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a so Všeobecnou nemocnicou Komárno Forlife n.o.
·	je vykonávané Zdravotným strediskom………………………, lekár......................…
·	družinou SČK……………………….. osôb
·	
·	


d)   Zásobovacie zabezpečenie spracováva člen evakuačnej komisie obce ……………..   
       (meno) člen evakuačnej komisie obce
·	zásobovacie zabezpečenie v evakuačných zariadeniach a počas presunu pre evakuovaných, ktorí si nevzali potraviny do evakuačnej batožiny je riešené prostredníctvom …………………………
·	
·	

e)  Veterinárne zabezpečenie evakuácie spracováva člen evakuačnej komisie obce  
      …………….. …   (meno) člen evakuačnej komisie obce
·	domáce zvieratá ………................  budú evakuované …………………………..
·	zvieratá z PD .................................  budú evakuované …………………………..
·	
·	

Dokumentácia evakuácie zvierat
Príloha č. 5 Vyhlášky 328/2012



















Pomocná dokumentácia          
                                                                      
	Vyhlásenie evakuácie
	Evakuačná batožina
	záznam prijatých správ

záznam odoslaných správ
	záznam o vykonaných zmenách a opravách

Vyhlásenie evakuácie


VZOR
Vyhlásenie evakuácie

Obec ....................................... na základe vzniku mimoriadnej udalosti ..................................
................................................  (druh a stručný popis mimoriadnej udalosti) vyhlasuje  na území obce (časti obce) .......................................................... evakuáciu, ktorá sa začne (dátum) ............................. o ...................... hodine po evakuačnej trase ...................................
.....................................................................

Evakuácia bola vyhlásená (dátum) ................................... o ...................... hodine.







                                                                                 (meno, priezvisko, podpis starostu obce
                                                                                   a odtlačok úradnej pečiatky obce)




 Poznámka:

Vyhlásenie evakuácie môže obsahovať aj
	Časové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území

Spôsob vykonania evakuácie
Pokyny, týkajúce sa hmotnosti, obsahu, označenia a spôsobu prepravy batožiny,
Rozmiestnenie a činnosť evakuačných zariadení
Iné dôležité informácie pre ohrozené obyvateľstvo






Evakuačná batožina

Hmotnosť batožiny a jej odporúčaný obsah


a) Hmotnosť batožiny môže byť najviac
1. 25 kg u dospelej osoby, 
2. 15 kg u dieťaťa, 
3. 5 kg príručnej batožiny okrem batožiny podľa prvého a druhého bodu.

b) Odporúčaný obsah batožiny:
1. osobné doklady, peniaze a iné cennosti, 
2. lieky a nevyhnutné zdravotnícke pomôcky, 
3. základné potraviny a pitná voda na dva až tri dni, 
4. predmety osobnej hygieny, 
5. vrecková lampa, 
6. prikrývka alebo spací vak, 
7. náhradná osobná bielizeň, náhradný odev, náhradná obuv a nepremokavý plášť, 
8. ďalšie nevyhnutné osobné veci.






























záznam prijatých správ

Por. č
dátum 
Obsah hlásenia
Odkial 
Komu
Prijal
Podpis











































































































záznam odoslaných správ

Por. č
dátum 
Obsah hlásenia
Odkial 
Komu
Prijal
Podpis











































































































e) záznam o vykonaných zmenách a opravách

Por. číslo
Zmena v dokumente
Popis vykonanej zmeny alebo opravy
Dátum

Podpis
































































































































Výpis z plánu evakuácie pre evakuačné zariadenia
      
	Evakuačné zberné miesto

Evakuačné stredisko
Stanica  nástupu evakuovaných
Stanica výstupu evakuovaných
Regulačné stanovište
Kontrolné stanovište
Miesto núdzového ubytovania

a) Evakuačné zberné miesto
1. zhromažďuje evakuantov z evakuačných obvodov územne väčšej obce, 
2. vedie evidenciu evakuantov, 
3. riadi a usmerňuje presun evakuantov do evakuačného strediska, 
4. organizuje činnosť evakuantov, zabezpečuje pokoj a poriadok, 
5. poskytuje evakuantom informácie o evakuácii, 
6. informuje evakuačné stredisko o svojej činnosti a o stave a priebehu evakuácie.

b) Evakuačné stredisko
1. vedie evidenciu evakuantov, 
2. organizuje a riadi presun evakuantov do miesta ubytovania, 
3. zabezpečuje v nevyhnutnom rozsahu výdaj základných potravín, pitnej vody a ošatenia evakuantom, 
4. zabezpečuje maximálne využitie dopravných prostriedkov, 
5. zabezpečuje poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a udržiavanie poriadku a bezpečnosti v evakuačnom stredisku, 
6. informuje evakuačnú komisiu o svojej činnosti.

c) Stanica nástupu a stanica výstupu evakuantov
1. sústreďuje evakuantov pred začatím prepravy a po jej skončení, zabezpečuje pokoj a poriadok vo vyhradených priestoroch, 
2. organizuje pristavovanie, odchody a maximálne využitie dopravných prostriedkov, 
3. zabezpečuje plynulý a rýchly presun evakuantov do miesta ubytovania, 
4. informuje evakuačnú komisiu o svojej činnosti.

d) Regulačné stanovište
1. organizuje a usmerňuje presun evakuantov zo stanice výstupu do miesta ubytovania, 
2. zabezpečuje maximálne využitie dopravných prostriedkov, 
3. zabezpečuje poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a udržiavanie pokoja a poriadku, 
4. informuje evakuačnú komisiu o svojej činnosti.

e) Kontrolné stanovište
1. vykonáva kontrolu kontaminácie evakuantov, dopravných prostriedkov a iných vecí, 
2. zaraďuje evakuantov do skupín na kontaminované a nekontaminované účinkom nebezpečnej látky, 
3. triedi dopravné prostriedky a iné veci na kontaminované a nekontaminované účinkom nebezpečnej látky, 
4. zabezpečuje a udržiava režim života, zabezpečuje plynulý a rýchly presun evakuantov po vykonaní dekontaminácie na pôvodnú evakuačnú trasu, 
5. sústreďuje údaje o dopravnej situácii, 
6. eviduje evakuantov, dopravné prostriedky a iné veci, 
7. plní úlohy regulačného stanovišťa, ak nie je zriadené samostatne, 
8. informuje evakuačnú komisiu o svojej činnosti.

f) Miesto ubytovania
1. zabezpečuje príjem a núdzové ubytovanie evakuantov, 
2. vedie evidenciu evakuantov, 
3. organizuje a zabezpečuje zapojenie evakuantov do zásobovacieho systému, 
4. utvára podmienky na organizovanie jednotky civilnej ochrany z evakuantov, 
5. informuje evakuačnú komisiu o svojej činnosti a o počtoch evakuantov.








































Evakuačné zberné miesto
(iba pre Plán odsunu evakuovaných)

OBSAH:

1) Zoznam zamestnancov evakuačného strediska a spôsob ich zvolania
2) Schéma rozmiestnenia EZM
3) Popis činnosti EZM s údajmi na spojenie
4) Pomocná dokumentácia

1) Zoznam zamestnancov EZM a spôsob ich zvolania

Por.
Funkcia
Pracovisko
Bydlisko
č.
Meno a priezvisko
č.t.
č.t.
1
Vedúci EZM






2
Člen






3
Člen






x
Člen






Zamestnancov EZM zvoláva evakuačná komisia obce

2) Schéma rozmiestnenia EZM s vyznačením:
a)	miesto činnosti EZM
b)	evakuačné trasy do evakuačného strediska
c)	miesto činnosti evakuačného strediska

3) Popis činnosti EZM s údajmi na spojenie
a)	Popis činnosti EZM
Evakuačné zberné miesto
1. zhromažďuje evakuantov z evakuačných obvodov územne väčšej obce, 
2. vedie evidenciu evakuantov, 
3. riadi a usmerňuje presun evakuantov do evakuačného strediska, 
4. organizuje činnosť evakuantov, zabezpečuje pokoj a poriadok, 
5. poskytuje evakuantom informácie o evakuácii, 
6. informuje evakuačné stredisko o svojej činnosti a o stave a priebehu evakuácie.

b) Výpis z plánu spojenia
§	Evakuačná komisia obce, adresa  ……………………………..                        č.t. …………..                                             

·	Evakuačné stredisko,        adresa ...........………………………                        č.t……………

§	Miesta ubytovania,           adresa  ………………………..……                         č.t……………

4)  Pomocná dokumentácia 

a) Prehľad počtov evakuovaných
(spracovať pri plánovaní evakuácie)
Č.
Evakuovaný obvod   ……….
Počet 
Trasa odsunu
Evakuačné stredisko
1.
Deti zo škôl a školských zariadení



2:
Matky v domácnosti s deťmi




3.
Zdravotne postihnutý občania v domácnosti



4.
Deti zo zdrav. zariad. a zariad. sociálnej starostlivosti



5.
Ostatní chorí




6.
Zamestnanci št. orgánov,samosprávy právnických a fyzických osôb + rodinný príslušníci



7.
Ostatné obyvateľstvo






b) Záznam správ a hlásení

c) Výkazová dokumentácia odsunu evakuovaných do určených miest
·	Prehľad počtov evakuovaných
(spracovať v priebehu evakuácie)
Č.
Evakuovaný obvod c……….
Počet 
Trasa odsunu
Evakuačné stredisko
1.
Deti zo škôl a školských zariadení



2:
Matky v domácnosti s deťmi



3.
Zdravotne postihnutý občania v domácnosti



4.
Deti zo zdrav. zariad. a zariad. sociálnej starostlivosti



5.
Ostatný chorí



6.
Zamestnanci št. orgánov,samosprávy právnických a fyzických osôb + rodinný príslušníci



7.
Ostatné obyvateľstvo













Evakuačné stredisko
(iba pre Plán odsunu evakuovaných)


OBSAH:

Zoznam zamestnancov evakuačného strediska a spôsob ich zvolania
Grafické plány
Činnosť evakuačného strediska
Údaje z plánu dopravného zabezpečenia
Prehľad o poriadkovom, zdravotníckom a zásobovacom zabezpečení v evakuačnom stredisku
Plán spojenia
Pomocná dokumentácia 

1) Zoznam zamestnancov EST a spôsob ich zvolania

Por.
Funkcia
Pracovisko
Bydlisko
č.
Meno a priezvisko
č.t.
č.t.
1
Vedúci EST






2
Člen






3
Člen






x
Člen






 Zamestnancov EST zvoláva evakuačná komisia obce

2) Grafické plány
a) Grafický plán  evakuačného strediska spracovaný na  pláne vo vhodnej mierke so zakreslením:
·	stanovišťa vedúceho EST
·	zhromaždísk evakuovaných
·	miesta výdaja stravy
·	miesta zdravotníckej pomoci
·	miesta hygienických zariadení
·	miesta zdrojov pitnej vody
·	stanovíšť dopravných prostriedkov
b) Grafický plán odsunu evakuovaných do regulačných stanovíšť a miest ubytovania evakuovaných spracovaný na mape vo vhodnej mierke so zakreslením:
·	trás určených na odsun
·	staníc nástupu a výstupu evakuovaných
·	regulačných stanovíšť
·	miest ubytovania evakuovaných
·	rozmiestnenie regulačných a poriadkových hliadok
3) Činnosť evakuačného strediska
1. vedie evidenciu evakuantov, 
2. organizuje a riadi presun evakuantov do miesta ubytovania, 
3. zabezpečuje v nevyhnutnom rozsahu výdaj základných potravín, pitnej vody a ošatenia    
    evakuantom, 
4. zabezpečuje maximálne využitie dopravných prostriedkov, 
5. zabezpečuje poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a udržiavanie poriadku a  
    bezpečnosti v evakuačnom stredisku, 
6. informuje evakuačnú komisiu o svojej činnosti.

4) Údaje z plánu dopravného zabezpečenia
a) spôsob prepravy evakuovaného obyvateľstva 
b) počet a druh dopravných prostriedkov

5) Prehľad o poriadkovom, zdravotníckom a zásobovacom zabezpečení v evakuačnom stredisku
a)	Výpis z plánu poriadkového a bezpečnostného zabezpečenia
b)	Výpis z plánu zdravotníckeho zabezpečenia
c)	Výpis z plánu zásobovacieho zabezpečenia


6) Plán spojenia

Výpis z plánu spojenia

§	Evakuačná komisia obce, adresa……………………………..                        č.t. …………..                                             

·	Stanica nástupu evakuovaných, adresa…………………                                č.t……………

§	Regulačné stanovište, adresa………………………………                            č.t……………

·	Stanica výstupu evakuovaných, adresa…………………………                    č.t……………

§	Miesta ubytovania,    adresa ………………………………                           .č.t……………

 Pomocná dokumentácia 

a) Prehľad počtov evakuovaných
(spracovať pri plánovaní evakuácie)
Č.
Evakuovaná obec……….
Počet 
Trasa odsunu
Miesto ubytovania
1.
Deti zo škôl a školských zariadení



2:
Matky v domácnosti s deťmi



3.
Zdravotne postihnutý občania v domácnosti



4.
Deti zo zdrav. zariad. a zariad. sociálnej starostlivosti



5.
Ostatný chorí



6.
Zamestnanci št. orgánov,samosprávy právnických a fyzických osôb + rodinný príslušníci



7.
Ostatné obyvateľstvo




b) Prehľad počtov evakuovaných zvierat
(spracovať pri plánovaní evakuácie)
Č.
Zvieratá…….
Počet 
Trasa odsunu
umiestnenie
1.
Plemenné zvieratá, ………



2:
Hovädzí dobytok



3.
Ošípané



4.
Ovce



5.
Kone



6.
Hydina



7.
Inak cenné zvieratá podľa rozhodnutia majiteľa a obce





c) Prehľad evakuácie cenných materiálnych hodnôt , zásob, dokumentácie, technických zariadení, umeleckých a kultúrnych pamiatok
(spracovať pri plánovaní evakuácie)
Č.
Evakuované……….
Množstvo (hmotnosť) 
Trasa odsunu
Umiestnenie 
1.
Cenné materiálne hodnoty



2:
Zásoby



3.
Dokumentácia



4.
Technické zariadenia



5.
Umelecké a kultúrne pamiatky




c) Záznam správ a hlásení

d) Výkazová dokumentácia odsunu evakuovaných do určených miest
·	Prehľad počtov evakuovaných
(spracovať v priebehu evakuácie)
Č.
Evakuovaná obec……….
Počet 
Trasa odsunu
Miesto ubytovania
1.
Deti zo škôl a školských zariadení



2:
Matky v domácnosti s deťmi



3.
Zdravotne postihnutý občania v domácnosti



4.
Deti zo zdrav. zariad. a zariad. sociálnej starostlivosti



5.
Ostatný chorí



6.
Zamestnanci št. orgánov,samosprávy právnických a fyzických osôb + rodinný príslušníci



7.
Ostatné obyvateľstvo



·	Prehľad počtov evakuovaných domácich zvierat
(spracovať v priebehu evakuácie)
Č.
Zvieratá…….
Počet 
Trasa odsunu
umiestnenie
1.
Plemenné zvieratá, ………



2:
Hovädzí dobytok



3.
Ošípané



4.
Ovce



5.
Kone



6.
Hydina



7.
Inak cenné zvieratá podľa rozhodnutia majiteľa a obce




·	Prehľad evakuácie cenných materiálnych hodnôt , zásob, dokumentácie, technických zariadení, umeleckých a kultúrnych pamiatok
(spracovať v priebehu evakuácie)
Č.
Evakuované……….
Množstvo (hmotnosť) 
Trasa odsunu
Umiestnenie 
1.
Cenné materiálne hodnoty



2:
Zásoby



3.
Dokumentácia



4.
Technické zariadenia



5.
Umelecké a kultúrne pamiatky































Stanica nástupu evakuovaných
(iba pre Plán odsunu evakuovaných)



OBSAH:

Zoznam zamestnancov stanice nástupu evakuovaných a spôsob ich zvolania
Činnosť stanice nástupu evakuovaných
3)   Harmonogram prepráv
4)   Plán spojenia
5)   Pomocná dokumentácia 


1) Zoznam zamestnancov SNE a spôsob ich zvolania

Por.
Funkcia
Pracovisko
Bydlisko
č.
Meno a priezvisko
č.t.
č.t.
1
Vedúci SNE






2
Člen






3
Člen






x
Člen






 Zamestnancov SNE zvoláva evakuačná komisia obce

2) Činnosť stanice nástupu a stanica výstupu evakuantov
1. sústreďuje evakuantov pred začatím prepravy a po jej skončení, zabezpečuje pokoj a poriadok vo vyhradených priestoroch, 
2. organizuje pristavovanie, odchody a maximálne využitie dopravných prostriedkov, 
3. zabezpečuje plynulý a rýchly presun evakuantov do miesta ubytovania, 
4. informuje evakuačnú komisiu o svojej činnosti.

3) Harmonogram prepráv
a)	Spôsob prepravy evakuovaného obyvateľstva podľa rozdelenia do skupín
b)	Kópia objednávok evakuačnej prepravy (predkladá obec obvodnému úradu)
c)	Výpis z plánu evakuačných prepráv ( zasiela ObÚ)

4) Plán spojenia
a) Výpis z plánu spojenia
§	Evakuačná komisia obce, adresa……………………………..                              č.t. …………..                                             

§	Evakuačné stredisko,        adresa………………………………                             č.t……………

§	Kontrolné stanovište         adresa ………………………………                           .č.t……………



5) Pomocná dokumentácia 
a) Prehľad počtov evakuovaných
(spracovať pri plánovaní evakuácie)
Č.
Evakuovaná obec……….
Počet 
Trasa odsunu
stanica výstupu
1.
Deti zo škôl a školských zariadení



2:
Matky v domácnosti s deťmi



3.
Zdravotne postihnutý občania v domácnosti



4.
Deti zo zdrav. zariad. a zariad. sociálnej starostlivosti



5.
Ostatný chorí



6.
Zamestnanci št. orgánov,samosprávy právnických a fyzických osôb + rodinný príslušníci



7.
Ostatné obyvateľstvo





b) Prehľad počtov dopravných prostriedkov
(spracovať pri plánovaní evakuácie)
Č.
Dopravný prostiedok
Počet 
Počet prepravených osôb
1.
Autobus


2:
Nákladné automobily


3.
Osobné automobily (predpoklad)



c) Záznam správ a hlásení

d) Odoslané dopravné prostriedky a osoby 
(spracovať v priebehu evakuácie)
Č
Dopr. prostriedok 
Skupina obyvateľstva
Počet obyvateľov
Stanica výstupu




























Kontrolné stanovište
(Iba pre plán odsunu evakuovaných, a v prípade že evakuanti môžu byť kontaminovaní radiaktívnymi látkami – evakuácia z okolia jadrového zariadenia)

1.	Činnosť kontrolného stanovišťa 

1. vykonáva kontrolu kontaminácie evakuantov, dopravných prostriedkov a iných vecí, 
2. zaraďuje evakuantov do skupín na kontaminované a nekontaminované účinkom nebezpečnej látky, 
3. triedi dopravné prostriedky a iné veci na kontaminované a nekontaminované účinkom nebezpečnej látky, 
4. zabezpečuje a udržiava režim života, zabezpečuje plynulý a rýchly presun evakuantov po vykonaní dekontaminácie na pôvodnú evakuačnú trasu, 
5. sústreďuje údaje o dopravnej situácii, 
6. eviduje evakuantov, dopravné prostriedky a iné veci, 
7. plní úlohy regulačného stanovišťa, ak nie je zriadené samostatne, 
8. informuje evakuačnú komisiu o svojej činnosti.

Kontrolné stanovište je zariadenie CO nachádzajúceho sa na hranici oblasti ohrozenia. 

2. Postupnosť plnenie úloh KS
a)	Vyrozumenie veliteľa KS
b)	Prevzatie dokumentácie KS
c)	Zabezpečenie vyrozumenia a zvozu jednotky KS
d)	Prevzatie dokumentácie jednotkami KS
e)	Preštudovanie a upresnenie dokumentácie
f)	Rozdelenie úloh podľa zaradenia ,upresnenie ďalšieho postupu  KS
g)	Zabezpečenie označenia, materiálneho vybavenia KS a dosiahnutie pripravenosti k činnosti
h)	Hlásenie o dosiahnutí pohotovosti
i)	Príjem a evidencia počtov evakuovaného obyvateľstva a dopravných prostriedkov
j)	Zisťovanie úrovne kontaminácie osôb a dopravných prostriedkov, vedenie evidencie
k)	Odoslanie kontaminovaných osôb a dopravných prostriedkov na vykonanie  dekontaminácie
l)	Odoslanie nekotaminovaných osôb a dopravných prostriedkov vozidiel do stanice výstupu – upresnenie evakuačných trás
m)	Hlásenie o ukončení činnosti KS


3.  Činnosť  a počet   jednotky KS 
a)	príchod evakuovaných z evakuačnej trasy k miestu pre evidenciu   –  …..…... osôb
b)	evidencia evakuovaného obyvateľstva                                              – ………. osôb
c)	evidencia dopravných prostriedkov                                                  –  ………  osôb
d)	presun  evakuovaných k miestu pre zisťovanie kontaminácie          – ……….  osôb
e)	presun dopravných prostriedkov  k miestu pre zisťovanie kontaminácie- ….  osôb
f)	zisťovanie kontaminácie evakuovaného obyvateľstva                       -………. osôb
g)	zisťovanie kontaminácie dopravných prostriedkov                           –     ……  osôb
h)	presun evakuovaných na vykonanie dekontaminácie                        –               osôb
i)	presun  nekontaminovaných osôb na evakuačnú trasu                      –              osôb































Stanica výstupu
(iba pre plán príjmu evakuovaných)


1) Činnosť stanice nástupu a stanica výstupu evakuantov
1. sústreďuje evakuantov pred začatím prepravy a po jej skončení, zabezpečuje pokoj a poriadok vo vyhradených priestoroch, 
2. organizuje pristavovanie, odchody a maximálne využitie dopravných prostriedkov, 
3. zabezpečuje plynulý a rýchly presun evakuantov do miesta ubytovania, 
4. informuje evakuačnú komisiu o svojej činnosti.


 Dokumentácia vedená členmi  SV:
Zoznam pracovníkov stanice výstupu a spôsob ich  zvolania.
Pomocná dokumentácia (prehľad počtov evakuovaných, záznam správ, výkazová dokumentácia a pod.).

 Správy a spôsob ich predkladania evakuačnej komisii obce:
 denne:
 - do 06,30 hod.
 - do 18,30 hod.
- správy o stave a priebehu evakuácie k 06,00 hod. a k 18,00 hod.
 ihneď:
- o začatí evakuácie,
- o skončení evakuácie,
- o udalosti narúšajúcej evakuáciu

Stanica výstupu evakuovaných č. ....

miesto činnosti - ......................................

Prehľad spohotovenia pracovníkov:


P.
č.
Funkcia
Titul, meno a priezvisko, adresa bydliska
Spojenie



pracovisko
bydlisko
mobil
1.
vedúci




2.
pisár




3.
regulovčík




4.
regulovčík












 Plán spojenia

Evakuačné pracovisko
Umiestnenie
tel. č.
iné spoj.
Evakuačná komisia
obce 




Rýchla zdravotnícka pomoc

155
Nemocnica xxx
stála služba

Zdravotné stredisko xxxx
MUDr. .................... - lekár dospelých


MUDr. .................... – detský lekár

Zdravotné stredisko xxxxx
MUDr. .................... – lekár dospelých


MUDr. .................... – detský lekár




























Miesto ubytovania
(iba pre plán príjmu evakuovaných)


 Činnosť miesto ubytovania evakuovaných (MUE)

1. zabezpečuje príjem a núdzové ubytovanie evakuantov, 
2. vedie evidenciu evakuantov, 
3. organizuje a zabezpečuje zapojenie evakuantov do zásobovacieho systému, 
4. utvára podmienky na organizovanie jednotky civilnej ochrany z evakuantov, 
5. informuje evakuačnú komisiu o svojej činnosti a o počtoch evakuantov.

Dokumentácia vedená členmi MUE:
Zoznam pracovníkov miesta ubytovaných evakuovaných  a spôsob ich zvolania.
Prehľad o počtoch a čase prísunu evakuovaných do obce.
Prehľad ubytovacích možností a organizácie rozmiestenia  evakuovaných v obci.
Ubytovacie príkazy.
Plán spojenia s uvedením pracovísk hlavných evakuačných  orgánov a evakuačných zariadení.
Pomocná dokumentácia (výkazová dokumentácia a pod.). 

Správy a spôsob ich predkladania evakuačnej komisii obce:
 denne:
 - do 06,30 hod.
 - do 18,30 hod.
 - správy o stave a priebehu evakuácie k 06,00 hod. a k 18,00 hod.
 ihneď:
- správy o dosiahnutí pohotovosti miesta ubytovania evakuovaných
- o začatí evakuácie,
- o skončení evakuácie,
- o udalosti narúšajúcej evakuáciu

Miesto ubytovania evakuovaných č. ..... - Kultúrny dom ........
Prehľad spohotovenia pracovníkov:

P.
č.
Funkcia
Titul, meno a priezvisko
Spojenie



pracovisko
bydlisko
mobil
1.
vedúci




2.
ubytovateľ




3.
regulovčík




4.
regulovčík










 Plán spojenia

Evakuačné pracovisko
Umiestnenie
tel. č.
iné spoj.
Evakuačná komisia
obce .......................
Obecný úrad ..............

Adresa ...................
zasadačka




Rýchla zdravotnícka pomoc


155
Nemocnica xxx

stála služba

Zdravotné stredisko xxxx
MUDr. .................... - lekár dospelých



MUDr. .................... – detský lekár


Zdravotné stredisko xxxxx
MUDr. .................... – lekár dospelých



MUDr. .................... – detský lekár























Schéma organizácie evakuácie a práce evakuačných zariadení

Evakuačné zariadenia:
EZB – evakuačné zberné miesto
ES     -evakuačné stredisko
SN -    stanica nástupu
KS –kontrolné stanovište
RS –regulačné stanovište
SV -    stanica výstupuz
MUb – miesto ubytovania     

Schéma vykonania evakuácie:
EZB       ES        SN          KS          RS           SV          MUb

EZB- 1                                                                                                                            MUb1
EZB – 2                ES – 1                                                                                                MUb2
EZB – 3                                                                                     SV– 1      RS 1           MUb3
                                                             SN –1           KS                                               MUb4
EZB- 4                                                                                       SV– 2     RS 2           MUb5
EZB – 5                ES – 2                                                                                                   
                                                                                                                                       MUb6
EZB - 6










