MASKY PRO OBYVATELE
V současné době jsou masky státem zabezpečovány podle níže uvedené vyhlášky pro určené kategorie obyvatel.
Masky jsou soustředěny ve skladech HZS v Mochtíně.

MASKY SE BUDOU VYDÁVAT AŽ ZA STAVU OHROŽENÍ STÁTU A VÁLEČNÉHO STAVU.
(masky nejsou určeny pro ochranu při průmyslových haváriích, nechrání dýchací cesty)

KDO MASKY DOSTANE?
Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany
obyvatelstva § 17
Způsob a rozsah individuální ochrany
(1) K individuální ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných škodlivin při mimořádných událostech se využívají
prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla. Jedná se o jednoduché pomůcky, které si občané
připravují svépomocí z dostupných prostředků a které omezeným způsobem nahrazují prostředky individuální ochrany.
(2) Při stavu ohrožení státu a válečném stavu se provádí výdej prostředků individuální ochrany pro vybrané
kategorie osob a) dětské ochranné vaky pro děti do 1,5 roku,
b) dětské ochranné kazajky pro děti od 1,5 do 6 let,
c) dětské ochranné masky pro děti od 1,5 do 18 let,
d) ochranné masky pro osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních,
e) ochranné masky pro doprovod osob uvedených v písmenech a) až d).
(3) K zabezpečení výdeje prostředků individuální ochrany se stanovuje jejich množství a struktura podle počtu dětí
neumístěných ve školských zařízeních a podle projektované kapacity školských zařízení a lůžkové kapacity zdravotnických,
sociálních a obdobných zařízení se zálohou 10 %.

CO OSTATNÍ?
Ostatní občané si obstarají prostředky individuální ochrany nákupem ve specializovaných prodejnách. Stát jim k tomu
vytvoří potřebné podmínky včetně cenové dostupnosti stanovení maximální ceny.

DISTRIBUCE PROSTŘEDKŮ
Prostředky na pokyn krizových orgánů naveze HZS v potřebném množství do výdejních míst.

DRUHY PROSTŘEDKŮ OCHRANY
(uloženo ve skladech HZS)

Prostředky individuální ochrany pro děti:
do 18 měsíců

- dětský ochranný vak typ DV-65
- dětský ochranný vak typ DV-75

od 15 měsíců do 4 roků

- dětská ochranná kazajka DK – 88

od 1,5 - 10 let - dětská ochranná maska typu DM-1 (velikost 0,1,2)
od 10 - 15 let
- dětská ochranná maska typ DM-1
- ochranná maska typ CM-3/h
- ochranná maska typ CM-3

Prostředky individuální ochrany pro dospělé:
- ochranná maska typ CM-3 (velikost 3,4,5,6)
- ochranná maska typ CM-4 (velikost 3,4,5)
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