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Evakuační zavazadlo neboli

GO BAG

Všichni by měli mít promyšlen obsah
evakuačního zavazadla (GO BAG), neboli
sbírku věcí, které byste chtěli, kdybyste
museli odejít z domova ve spěchu a s tím,
že se ke svým věcem, řádově, několik dní
nedostanete. Pouze jen to co budete mít u
sebe. Prostě GO BAG a jeho obsah je v
některých případech ohrožení to jediné, co
Vám po opuštění domácnosti zůstane.
Nabízíme Vám několik rad, jak by měl
GO BAG vypadat a co by měl obsahovat.
Nejprve co je evakuace a evakuační
zavazadlo (GO BAG)
Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé,
bezpečné a účinné přemístění osob, zvířat
a majetku z ohroženého objektu nebo
oblasti do prostoru, kde nebezpečí nehrozí.
Jak správně postupovat při opuštění
domácnosti a evakuaci objektu nebo
ohroženého prostoru, naleznete na dole
uvedené webové stránce.
Evakuační zavazadlo (GO BAG) je batoh, kufr nebo taška s věcmi, které jsou
nezbytné pro přechodné opuštění domova, které lze v okamžiku evakuace odhadnout
na více než jeden den. Váš GO BAG by měl být robustní a měl by se snadno nosit,
jako batoh nebo malý kufr na kolečkách.
Při evakuaci, resp. opuštění objektu na kratší dobu (např. nahlášení bomby v objektu,
únik plynu nebo jiné nebezpečné látky) lze očekávat návrat během několika hodin,
tudíž je GO BAG zbytečný.
Pokud dojde k takovému druhu ohrožení, kdy je nutné na více než jeden den opustit
domácnost, je třeba si připravit GO BAG pro sebe i ostatní členy domácnosti.
Platí zásada, že každá osoba by měla mít jen jedno zavazadlo (dospělí do 20 - 25 kg,
děti do 10 kg), ideální je kufr na kolečkách (dobrá skladnost, snadná manipulace), se
kterým lze manipulovat jen jednou rukou, dále batoh (nejvhodnější, máte obě ruce
volné) anebo taška (nejméně vhodná). Nezapomeňte, že při přesunu se zavazadlem
není vždy možné použít vlastní automobil (např. povodně). V mnoha domácnostech je
také domácí zvíře, které je třeba vést (nést) s sebou.
Každý si může přizpůsobit GO BAG svým osobám potřebám, ale některé důležité věci,
které potřebujete ve svém GO BAG, zahrnují:
 Kopie důležitých dokumentů v nepromokavém a přenosném obalu jako rodný
list, občanský průkaz, cestovní pas, kartu zdravotní pojišťovny, fotografie,
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doklad o adrese, osobní dokumenty a jiné důležité dokumenty (pojistné
smlouvy, stavební spoření, smlouvy o investicích, akcie).
Extra sada klíčů pro auta a dům.
Kreditní karty a kopie kreditních / ATM karet.
Hotovost (v malých bankovkách).
Jídlo a pití + nádobí - Zejména trvanlivé a dobře zabalené potraviny, pitná
voda (vše na 2-3 dny pro každého člena domácnosti), krmivo pro domácí
zvíře, které berete s sebou, hrnek nebo miska, příbor a otvírák na konzervy.
V případě, že máte individuální dietetický režim (např. bezlepková dieta,
vegetariánství apod.), počítejte s tím, že v místech náhradního ubytování s
hromadným zajištěním stravování bude možné Vám vyjít vstříc jen v omezené
míře. Mějte tedy své speciální potraviny s sebou v dostatečném množství.
Nesmí chybět především pravidelně užívané léky nebo zdravotní pomůcky,
také doporučujeme vitamíny a běžné doplňky stravy. Seznam léků, které každý
člen vaší domácnosti užívá, proč je užívá, a jejich dávkování. Pokud ukládáte
další léky do vaší cestovní brašny, nezapomeňte ji znovu naplnit před uplynutím
její platnosti.
Lékárnička pro vlastní a rodinou potřebu – např. především náplasti, obvazy,
dezinfekce, aspirin, ibuprofen, masti na naraženiny a odřeniny atd.
Běžné hygienické potřeby a toaletní potřeby v přiměřeném množství.
Oblečení odpovídající
danému
ročnímu
období, náhradní
prádlo a obuv, spací pytel, karimatku, pláštěnku nebo deštník.
Baterka (Poznámka: Tradiční žárovky s baterkou mají omezené životnosti.
Světelné diody LED jsou trvanlivější a vydrží až desetkrát delší než tradiční
žárovky.)
Baterie a AM / FM rádio
Další baterie / nabíječky
Poznámkový blok a pero
Kontaktní informace a informace o místě setkání pro Vaši domácnost a malou
regionální mapu.
Pláštěnku (či lehkou nepromokavou bundu) a deku.
Pokrývku hlavy (dle ročního období).
Zavírací nůž, šití, psací potřeby a dále předměty pro vyplnění volného času
jako knihy, hračky pro děti, společenské hry, prostě položky, které vás a
členy vaší rodiny, především děti, utěší a potěší ve stresující situaci.
Otvírák na konzervy, vývrtku.
Cordovou šňůru (cca 5m).
Potřeby pro péči o dítě nebo jiné položky zvláštní péče, zabalte také hry a malé
hračky.
Pokyny a další baterie pro všechna zařízení, která používáte.

Pokud odjíždíte autem
Bez ohledu na sezónu je dobré se připravit na nouzovou situaci v autě. Sestavte
nouzovou soupravu pro vaše vozidlo a zvažte přidání následujících položek pro zimní
podmínky:
 Přikrývky, spací pytle, extra noviny pro izolaci.
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Plastové sáčky (pro hygienu).
Extra rukavice, ponožky, šály a klobouk, pláštěnku a extra oblečení.
Sáček písku, koště a malou lopatu na sníh.
Sada řetězů pneumatik nebo trakčních rohoží.
Pracovní zdvihák a klíč na kola. Soupravu na opravu pneumatik nebo náhradní
pneumatiku.
 Malé nástroje (kleště, klíče, šroubovák).
 Startovací kabely.
 Jasně zbarvená látka, která se dá užít jako vlajka, signální světlo
(SNAPLIGHT).
V případě užití invalidního vozíku pro člena domácnosti nezapomeňte zabezpečení
pro jeho užití jako je deka na nohy, nepromokavý kryt atd.
Máte-li domácího mazlíčka, musíte pro ně balit GO BAG.
 Současně zabalte barevnou společnou fotografii vás a vašeho mazlíčka pro
případ, že jste odděleni.
 Fyzický popis vašeho domácího mazlíčka, včetně druhu, plemene, věku,
pohlaví, barvy, rozlišovacích znaků a dalších důležitých informací o
vlastnostech a chování
 Kopie lékařských záznamů, které uvádějí data očkování a seznam léků, které
vaše zvíře bere a proč je užívá.
 Doklad o identifikaci a vlastnictví, včetně kopií registračních informací, dokladů
o přijetí, dokladu o koupi a informací o mikročipu
 Sada první pomoci pro zvířata a dalšími prostředky, které doporučil váš
veterinární lékař.
 Potraviny a vodu po dobu nejméně tří dnů
 Skládací klec nebo nosič s plachtou na přikrytí klece.
 Náhubek a robustní vodítko
 Hračky nebo lahůdky.
 Plastové sáčky na výkaly a pro umístění špinavé podestýlky apod.
Jak balit evakuační zavazadlo (GO BAG)
Je velmi pravděpodobné, že při vyhlášení evakuace budete v časové tísni a stresu. Při
balení proto zvažujte priority. Obecně nejdůležitější jsou předměty, zařazené na
počátku seznamu. Vše ostatní Vám může v případě nouze někdo v místě náhradního
ubytování půjčit.
Při balení se snažte využít co nejlépe omezený prostor zavazadla (ponožky do bot,
konzervy do nádob apod.), pokud Vám zbude místo, přibalte věci, které jste ochotni
půjčit nebo věnovat jiným (potraviny, oblečení, hračky...).
Každé zavazadlo opatřete cedulkou se jménem, adresou a číslem mobilního telefonu
majitele. Cedulku se jménem a adresou dejte do kapsy i malým dětem.
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Sada nouzových zásob
Udržujte dostatečné zásoby (konzervované potraviny) ve svém bytě či domě, abyste
přežili samy nebo na místě, až 3 dny.

Nezapomeňte si vzít na sebe pohodlné a odpovídající oblečení.
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