karta civilnej ochrany 
právnickej osoby a podnikateľa

1.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PRÁVNICKEJ OSOBE

2.	
Okres
3.	
Názov právnickej osoby (podnikateľa)

4.	
Adresa (ulica, číslo, PSČ)

Fax
E-mail

Funkcionári objektu
Funkcia
Meno a priezvisko
pracovisko
byt
mobil


vedúci objektu




5.	

zástupca vedúceho objektu






zamestnanec CO


















6.	
Druh výroby (činnosti)

7.	
Rezort (a.s., s.r.o.) 

Počet
Smena
I.
II.
III.
Celkom
8.	
zamest. 
mierová





práv. osoby
vojnový stav





Ohrozenie z možnej havárie, katastrofy


druh ohrozenia 
množstvo nebezp. látok
plán ochrany (áno/nie)

z vlastnej činnosti




z inej právnickej osoby



9.	
Zdroj ohrozenia

chemické nebezpečné látky

jednorazový únik
kontinuálny únik (min. počas 60 min.)
spôsob zab. ochrany

účinky plynného mraku, výparov, aerosólu, a p.
účinky plynného mraku, výparov, aerosólu, a p.


dĺžka stopy mraku
šírka stopy mraku
dĺžka stopy mraku
šírka stopy mraku








chemické nebezpečné látky s výbušnými vlastnosťami

oblasť účinkov
vzdialenosť
následky výbuchu


vodná stavba

názov vodnej stavby
čas príchodu prielom. vlny (h:min)
vzdialenosť od 
vodnej stavby /km/
čas kulminácie prielomovej vlny (d.h:min.)
výška prielomovej vlny nad brehom (m)
spôsob zab. ochrany

Liptovská Mara





Varovanie a vyrozumenie

sirény (autonómny systém)
objektový rozhlas 
iné prostriedky
10.	
typ
počet
ovládanie
 typ













11.	
Doplňujúce údaje


12.	
Upresnené





2. ŠTÁBY A KOMISIE

P.
č.
Krízový štáb právnickej osoby (podnikateľa)
Meno a priezvisko
Spojenie



pracovisko
bydlisko
mobil
1.
predseda




2.
zástupca predsedu




3.
člen




4.
člen




5.
člen




6.
člen




8.







P.
č.
Štáb civilnej ochrany
Meno a priezvisko
Spojenie



pracovisko
bydlisko
mobil
1.
vyčlenení  pre potrebu územia

































2.
pre  vlastnú
 potrebu  



































P.
č.
Odborné jednotky CO
pre potrebu územia
pre vlastnú potrebu 
spolu


počet
 jednotiek
počet
zarad. osôb
počet
 jednotiek
počet
zarad. osôb
počet 
jednotiek
počet
zar.. osôb
1.
Záchranné jednotky CO
Prieskum.
jednotka
1. Prieskumná jednotka









1.1. MSAZ






2.

Vyslobodzovacia jednotka






3.

Dekontaminačná jednotka






4.

Jednotka zdravotníckej pomoci






5.

Poriadková jednotka






6.

Jednotky na
NZ a NU
6.1. Jedn. na núdz. zásobovanie









6.2. Jedn. na  núdz. ubytovanie






7.
Špeciálne jednotky CO
7.1. V mieste vykonávania hygienickej očisty  osôb a dekontaminácie 








7.2. V stanici na dekontamináciu odevov








7.3. V stanici na dekontamináciu dopr. prost.








7.4. V stanici na výkonávanie hyg. očisty








7.5. V chemickom laboratóriu civilnej ochrany








7.6. V sklade materiálu civilnej ochrany








7.7. V ochrannej stavbe civilnej ochrany






8.

Jednotky na  činnosť evak.
zariadení
8.1. Jed. na obsluhu ev. zb. miesta









8.2. Jed. na obsluhu ev. strediska









8.3. Jed. v stanici nástupu evak.









8.4. Jed. v stanici výstupu evak.









8.5. Jed. na obsluhu reg. stanovišťa









8.6. Jed. na obs. miesta  ubyt. ev.









8.7. Jedn. na obs. kontr. st. pri ev.






Celkový počet 







3. PREHĽADY

Prehľad síl a prostriedkov

P. č.
Sily a prostriedky právnickej osoby využiteľné pri záchranných prácach  (mimo jednotiek CO)
Počet
síl a prostriedkov
Počet zaradených 
osôb
1.	



2.	



3.	



4.	



5.	



6.	



7.	



8.	



9.	



10.	



11.	




Prehľad techniky

Technika vhodná na využitie 
pri záchranných prácach 
Počet

Počet
zarad. osôb
Materiál vhodný na využitie
pri záchranných prácach
Objem v (ks, l,  m, m2, m3)

Množstvo
automobil osobný


piesok


automobil dodávkový


dezinfekčné prostriedky


automobil nákladný


absorbčné látky


automobil skriňový


vrecia


pojazdná dielňa





autobus





príves, náves





traktor





autožeriav





autobager (UDS,...)





nakladač, (UNK, UNC,..)





ťahač





podvalník





buldozér





cisterna na vodu





cisterna na ….





cisterna požiarna





požiarna striekačka





vysokozdvižná plošina





automobilový rebrík





plavidlo /počet osôb/





čerpadlo (výkon v l/min.)





motorová píla





elektrocentrála (výkon v kW/hod.)





posýpacie vozidlo





Technika pre zimnú údržbu:



snehové frézy





pluhy











Prehľad o vyrozumení a varovaní zamestnancov

Právnická osoba je
vyrozumievaná od
Právnická osoba ďalej vyrozumieva
Meno  a priezvisko
Telefón


















































Prehľad o ukrytí obyvateľstva



Obec


Ukrývajú sa


Odolné a plynotesné úkryty



OÚ a  PÚ
spolu



Zabez.
OÚ a PÚ
 %


J´ÚBS



Zabez.
JÚBS
 %


OÚ
PÚ






Počet
Kapacitta
Počet
Kapacita
Počet
Kapacita

Počet
Kapacita


vlastní zamestnanci











zamestnanci
z iných organizácii











Celkom










Vysvetlivky: OÚ – odolné úkryty, PÚ – plynotesné úkryty, JÚBS – jednoduché úkryty budované svojpomocne


Prehľad prostriedkov individuálnej ochrany

Prostriedky individuálnej ochrany
Plánovaný  počet
Skutočný  počet
Rozdiel



+
-  
Lícnica ochrannej masky CM-3




Lícnica ochrannej masky CM-4




Malý ochranný filter MOF




Malý ochranný filter MOF-2




Osobný diagnostický dozimeter




Ochranné rúško OR-1













Prehľad o evakuácii


Evakuácia zamestnancov,  materiálu

Evakuácia vlastná
Príjem evakuovaných
Vodné stavby
počet
materiál
do priestoru
presun
počet
materiál
z objektu
Liptovská Mara









Prehľad údajov o PO a podnikateľa pre program CIPREGIS (geografický informačný systém CO)


Ohrozenia právnickej osoby (označiť A - áno, N.- nie)
snehové kalamity a námrazy

prielomové vlny

epidémie

rozsiahle námrazy

zemetrasenia

epizoocie

požiare prírodného pôvodu

krupobitia

víchrice

povodne a záplavy

nebezpečné látky

zrútenie skál

prívalové povodne

zosuvy pôdy






Parametre právnickej osoby (označiť A - áno, N.- nie)
plynovod

bankomat



vodovod

objektový rozhlas



produktovod

skládka odpadu



kanalizácia





čistička odpadových vôd















