НАПРАВЕТЕ КОНТАКТ ЛИСТА
ЗА ВОНРЕДНИ СИТУАЦИИ

ПОТРЕБНА ВИ Е
ПОМОШ ?

Направете контакт листа на институции кои се
одговорни за вонредните ситуации во вашето
подрачје. Листата со контакти поставете ја на
видливо место во вашата институција.

Центарот за урбан развој (Urban
development center) од Србија и
Cultural Heritage without borders (CHwB
Albania), со поддршка од Prince Claus
Fund од Холандија, спроведоа обука за група на
волонтери, кои можат да ви помогнат во текот
на акции за спасување на културното наследство,
во случај на вонредни ситуации. Доколку ви е
потребна поддршка, листата со волонтери може да ја
најдете на нашиот веб сајт: Balkan Cultural Aid Response
for Emergencies (BCARE): www.balkancare.net

Неколку значајни контакти во Македонија:
B-CARE:
www.balkancare.net/contact
Центар за управување со кризи: +38923249101
Противпожарна служба: 193 Брза помош: 194
Полиција: 192
АМСМ – помош на пат и шлепување: 196
Дирекција за заштита и спасување: +38922433384
Републички завод за заштита на спомениците
на културата на РМ/Скопје: +38923289800,
+38923289803
Национален конзерваторски центар: +38923289800
Музеј на град Скопје: +38923114742
Воспоставете контакт со надлежните
институции за вонредни ситуации:
Испратете информации за вашата институција/
локалитет: локација, мисија, контакт на вработени лица
и причина поради која ви е потребна посебна заштита.
Јавeте се на надлежните институции за да ја
посетат вашата институција/локалитет во текот
на денот и ноќта, со цел подобро информирање и
разбирање во случај на вонредни ситуции.
Обезбедете обука за вас и за вашите колеги.
Одредени колеги можат да се пријават како
волонтери за време на вонредните ситуации.
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ПРИПРЕМЕТЕ СПИСОК НА
ИНВЕНТАРОТ
Доколку вашата институција не поседува
документација за инвентарот/локалитетот, со
напомена на степенот на важност, неопходно
е истата да се направи. Препорачливи се
фотографии и описи на колекцијата/локалитетот.
Да се направи листа на приоритети која ќе биде
базирана на вредности (историски, уметнички
итн.) и осетливост (изложеност на оштетувања),
притоа земајќи ги во обзир следните категории:
со најголемо значење
големо значење
помала важност
Оваа листа ќе ги олесни приоритетите за време
на евакуација, спасување или опоравување во
вонредни ситуации. Погрижете се оваа листа да
биде достапна за вас и вашите колеги во пишана и
електронска форма.
Направете исто така листа на вработени
и посетители...
Доколку настане вонредна ситуација во текот
на работно време или време за посета, на
одговорните личности ќе им биде неопходен
список на вработени и посетители. Исто така
потребно е да се знае и бројот на лица со
инвалидитет.

ПРИПРЕМЕТЕ ПРИРАЧНИК
ЗА ВО СЛУЧАЈ НА ВОНРЕДНИ
СИТУАЦИИ
Информирајте се за следното:
Мапи кои ги покажуваат евакуационите
патишта, лифтови, обележани места за
приклучок (вода, струја, гас), аларм и
противпожарни апарати, телефони, кабли и
опасни материи.
Фотографии од институцијата/локалитетот
и воздушни снимки од околината за полесна
реакција во текот на вонредна ситуација. Можно
е општинските служби да имаат ваков тип на
податоци.
Контакти од персоналот. Фотографијата може
да ја олесни индетификацијата на повредени
или исчезнати личности.
Локација на опасни материјали, вклучувајќи ја и
колекцијата (на пр. муниција, но и медицинска
опрема)
Локација на колекцијата со приоритет.
Локацијата може да се маркира на планот,
користејќи различни бои, фотографии и сл.
Контакти од персоналот кој ги има сите
клучеви од изложбените витрини.
Направете неколку копии на овие
списоци.
Поделете на колегите, исто така испратете на
одговорните институции за вонредни ситуации и
зачувајте копии во дигитална форма.

ЛИСТА НА НЕОПХОДНА
ОПРЕМА ЗА ВРЕМЕ НА
ВОНРЕДНА СИТУАЦИЈА
Тука е прикажан дел на листата за опрема која може
да биде од корист за вашата институција/локалитет
за време на вонредни ситуации. Неопходно е
листата да се провери периодично.
Општа опрема
План на реагирање
во текот на вонредни
ситуации
Листа на важни
телефонски контакти за
вонредни ситуации
Камера за еднократна
употреба
Документи
Моливи и перманентни
маркери
Ножици (4 пара)
Ознаки за објекти
Сигурносна опрема
Траки за сигнализација и
други обележувачи
Прибор за прва помош
Антибактериски
марамчиња
Респиратори
Заштитна облека и обувки
Ракавици за работа
Латексни и нитрилни
ракавици
Заштитни наочари
Опрема за
отстранување на вода
Сунѓери (разни видови)
Шпакли
Кофи

Метли
Лопатки и четки
Бела впивачка
хартија
Фротирни крпи
Хартиени брисачи
Еднократни пелени
Бели крпи
Опрема за осветлување
Светло за работа, сијалица
Електрични кабли, утикачи
Разни врсти на батерии
Жици, јаже
Алати
Чекан
Клешта (разни видови)
Пајсер
Смрт клешта
Шрафцигер (разни видови)
Ножеви, скалпери
Контејнери, амбалажи
за виткање
Полиетиленски ролни
Аптекарски лепливи траки
Полипропиленски кутии
Полиетиленски кеси
Вреќи за ѓубре
Најлонски кеси за
затварање
Дрвени даски 20x20cm

*Листата на неопходна опрема е превземена од: US National Park Service “Conserve O Gram”

