EVAKUEERIMINE
Evakueerimine – ametkondlikul juhtimisel toimuv elanikkonna või selle osa ajutine
ümberpaigutamine ohustatud alalt turvalisemasse asukohta. Inimeste omaalgatuslikku
lahkumist ei loeta evakueerimiseks. Seevastu ametkondade üleskutsel toimuv vabatahtlik
lahkumine on evakueerimine. Ulatuselt võib evakueerimine olla objekti või ohuala keskne.
Varjumine – ametkondlikul juhtimisel (st tähendab ka tegutsemist sireenide korral vastavalt
eelnevalt antud juhistele) toimuv elanikkonna kaitsmine hoonetes või spetsiaalselt rajatud
varjendites või varjetes olukorras, kus evakueerimine ei ole otstarbekas või kujutab tunduvalt
suuremat ohtu.
Evakueerimise liigid
Eelevakueerimine – võimaliku hädaolukorra ohu korral (näiteks prognoositav üleujutus) osa
elanikkonna (sh. vara) lahkumine ohustatud piirkonnast eelnevalt kindlaksmääratud ohutusse
piirkonda1. Eelevakueerimine on vabatahtlik.
Kaitseevakueerimine – elanikkonna lahkumine olukorras, kus hädaolukord on väga
tõenäoline või juba asetleidnud sündmuste korral toimuv elanikkonna ajakriitiline lahkumine
ohutusse piirkonda. Kaitseevakueerimine on kohustuslik ning evakuatsioonialale
kehtestatakse viibimiskeeld. Reeglina ei lubata elanikkonda tagasi enne ohu möödumist.
Võimaluse korral tuleb säilitada isiku juurdepääs tema elu- või tööruumile.
Käitumisjuhised elanikkonnale
Evakueerimisel on elanikel soovitatav kodunt kaasa võtta järgmised esemed:
 isikut tõendavad dokumendid, sh juhiluba, sularaha, pangakaart;
 vajalikud ravimid;
 esmaabivahendid;
 söök ja jook;
 söögiriistad (nuga, konserviajava jne)
 taskulamp ja tagavarapatareid;
 patarei toitel kaasaskantav raadio ja varupatareid;
 mobiiltelefon ja varuaku;
 kui evakueeritakse oma autoga, siis lisa kütusekanister;
 laste ja/või lemmikloomade olemasolul ka nende dokumendid;
 lasteasjad;
 hügieenitarbed;
 ilmastikutingimustele vastavad riided ja jalanõud;
 lemmikloomatarbed.
Teised toimingud:
 kodunt lahkudes lülitada välja tuled, kodumasinad ja muud elektriseadmed;
 sulgeda uksed ja aknad;
 kontrollida, kas naabrid on evakueerimisest teadlikud ja võimaluse korral pakkuda neile
abi evakueerumisel;
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Teostatakse juhul, kui elanikkonda ei saa muul viisil kaitsta. Ei pruugi hõlmata elanikkonnakaitse ja elutähtsate
teenuste osutamisega seotud isikuid ja asutusi.

 tagada koduloomade turvalisus ja heaolu nendest eemaloleku ajaks ja/või transportida nad
turvalisesse piirkonda.
Varjumisel järgida allolevaid toiminguid:
 sulgeda kõik uksed, aknad ja ventilatsiooniavad;
 lülitada välja kõik välisõhku tarbivad süsteemid, näiteks pliidid, kütteseadmed ja
konditsioneerid;
 kustutada tuleasemed kaminates ja/või ahjudes ning sulgeda siibrid;
 isoleerida tuba tehes järgmist:
- asetada ukse alla märjad rätikud;
- kasutada kleeplinti, et isoleerida aknad, ventilatsioonisüsteemid ja muud avaused;
 keerata sisse raadio ja kuulata juhiseid;
 varuda lähedusse esmatarbe- ja esmaabivahendeid;
 püsida varjus kuni ohu möödumisest teatamiseni.
Nõuded evakueerimisel lemmikloomadega
Lemmiklooma omanikud peavad evakuatsioonikohta tulles kaasa võtma:
 lemmiklooma passi;
 piisavas koguses lemmikloomatoitu ning söögi- ja joogitopsid;
 kaelarihma, jalutusrihma ja/või puuri;
 looma magamisaseme ja puhastustarbed;
 suukorvi agressiivse looma puhul;
looma eest hoolitsemise tarbed, sh liivakast ja/või kilekotid looma järel koristamiseks.

