Doporučení
pro zaměstnance veřejných
institucí při Ozbrojeném útoku
Desatero – doporučení při ozbrojeném útoku:
J e-li to možné, volejte tísňovou linku policie 158, případně nechte zapnutý telefon, aby operátor
mohl poslouchat. Své blízké, pokud možno nekontaktujte, mohli by zkomplikovat práci policie.
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 ezměte na vědomí, že můžete být ohroženi na životě. NEPANIKAŘTE, nedělejte hluk, vypněte
V
zvonění na mobilních telefonech, vypněte rádio, … apod.
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Jste-li v místnosti, zůstaňte na místě a zabezpečte se (zamkněte dveře, zabarikádujte se …).
Pokud jste na chodbě, snažte se urychleně dostat do místnosti. Při útoku na ulici vyhledejte
úkryt, pokud to není možné, vyhněte se kontaktu s útočníkem. Shromážděte se na určeném
místě (které jste si dohodli, doporučila policie).
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Při přímém ohrožení na životě zvažte možnost zakročit v rámci nutné obrany účinnými prostředky (horká voda, hasící přístroj, noha od židle). Braňte se pouze je–li to nezbytné.
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Opuštění objektu provádějte výhradně po dohodě s policií. Nechte na místě všechny věci,
vyhněte se místům, střelby, křiku a hluku.
Pomáhejte ostatním, snažte se zabránit, aby se dostali do rizika útoku. Neošetřujte osoby,
pokud Vám hrozí nebezpečí.

Při příjezdu policie na místo, postupujte dle jejich pokynů.
Policisty nezdržujte dotazy a upozorňováním na zraněné. Jen poskytněte stručné informace
o útočníkovi (zbraň, chování, oblečení, místo pohybu).

Nezdržujte se u oken a dveří, nedržte v rukách žádné předměty, při pohybu na chodbě nechoďte těsně u zdi.

Po celou dobu zachovávejte klid, zabraňujte panice. Na pokyn policie jděte na bezpečné místo
určené ke shromáždění. Poskytnete informace, nebraňte se psychologické pomoci nabídnuté
příslušníky integrovaného záchranného systému.

Pokyny k situacím, při
kterých jsou osoby
ve veřejných institucích
ohrožovány na životě
ozbrojeným útokem. Zaměstnanci musí mít na vědomí nepředvídatelné chování
ozbrojeného útočníka, které se
rychle mění v závislosti na vývoji situace (chování zaměstnanců, rušivé podněty zvenčí
… apod.). Zaměstnancům
v takové situaci doporučujeme
zachovat klid, zabránit panice
a postupovat dle doporučeného desatera při ozbrojeném
útoku.
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