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A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kapuvári Polgári Védelmi
Irodája és Kapuvár Város Önkormányzatának tájékoztatója a különböző

veszélyhelyzetekben ajánlott magatartási szabályokról.

LAKOSSÁG VÉDELMI MÓDOK, SZÜKSÉG VÉDŐESZKÖZÖK.

Lakosság védelem:
Egyéni védelem:

 Légzésvédelem
 Bőrvédelem

Kollektív védelem:
 Helyi védelem (elzárkózás, óvóhelyi

védelem)
 Távolsági védelem (kitelepítés,

kimenekítés, befogadás, visszatelepítés)
Egyéni védelem:
A lakosság egyéni védőeszközzel történő
ellátására

 Légzésvédő eszközök
 Bőrvédő eszközök
 Szükségvédő eszközök
 Egyéni védőeszközök
 Sugáradag mérők

Lakosság kollektív védelme

Helyi védelem
Óvóhelyek
létesítése és alkalmazása életvédelem céljára,
Elzárkózás:

 Lakóhelységben, pincében,
 Légmentes zárás (ablakok leragasztása)
 Takarás, burkolás (műanyag fóliával)
 Tartalék élelem, ivóvíz,
 Szükség világítóeszköz,
 Élelmiszer- és ivóvízvédelem,
 Takarmány, vetőmag, állatállomány

védelme.
Az elzárkózás néhány alapszabálya:

 Az ablakok és az ajtó réseihez tegyen
vizes plédet, vagy törölközőt.

 Figyelje a helyi rádió, televízió,
hangosbemondó-kocsik közleményét.

 Lehetőleg ne használja hosszan a
telefont.

 Mindig készítsen vizet az edényekbe.
 Készítsen elő néhány gyertyát,

elemlámpát.
 Vegye számba az élelmiszereket,

gyógyszereket, készüljön fel a „túlélő-
csomag” összeállítására, az esetleges
kitelepítésre.
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Távolságvédelem

Kitelepítés: Ideiglenes jellegű védelmi intézkedés, olyan lakóhely elhagyás, amikor a kitelepítettek
rövidebb-hosszabb időre elhagyják lakóhelyüket, biztonságosabb területen kerülnek elhelyezésre.
Kimenekítés: Olyan lakóhely elhagyás, amikor nem áll rendelkezésre elegendő idő és szükséges a
lakosság gyors kivonása a veszélyeztetett területről.

Kitelepítés rendje:
 Kitelepítés elrendelése esetén családtagok összegyűjtése, felkészülés a település elhagyására.
 Veszélyhelyzet esetén a diákok az iskolából mennek.
 Személyi csomag összeállítása (hátizsák, bőrönd, stb.)
 Gyülekezőhelyen megjelenés, település elhagyásának bejelentése.
 A megadott kitelepítési útvonal használata.
 Befogadási helyre történő utazás.

Túlélő csomag tartalma (max. 20 kg):
1. Személyi okmányok, pénz.
2. 2-3 napra elegendő élelem, legalább 1 liter ivóvíz.
3. Váltás fehérnemű, lábbeli, ruházat.
4. Tisztálkodó eszközök.
5. Legfontosabb gyógyszerek.
6. Takaró, pléd, esetleg gumimatrac.
7. Hordozható rádió, egyéni védőeszköz (ha van).

Szükség-védőeszközök:
szükség-védőruha: kapucnis anorák, overall, esőkabát, gumikesztyű, csizma, savszemüveg stb.
szükség-légzésvédő: nedves többrétegű kendő a száj és orr elé kötve.

Szükség-légzésvédő készítése:
Vegyen 6 db 30x20 cm nagyságú gézlapocskát és készítsen belőle hajtogatással egy 10x10 cm
nagyságú 36 rétegű szűrőfelületet, majd cérnával fércelő öltéssel rögzítse. A gézlapokat nedvesítse. Az
így elkészített szűrőbetétet helyezze el egy nylon harisnyába és kösse a szája és orra elé.


