"BĄDħ BARDZIEJ BEZPIECZNY"

INFOLINIA – 0 800 250 250
Pod tym numerem moĪna zgáaszaü wszelkie sygnaáy mogące Ğwiadczyü
o potencjalnym niebezpieczeĔstwie, moĪna siĊ równieĪ dowiedzieü, jak
reagowaü w przypadku takich sytuacji.

Wprawdzie wojna toczy siĊ w Iraku, ale wydarzenia które miaáy miejsce w ciągu
minionego roku na caáym Ğwiecie, uĞwiadomiáy nam potrzebĊ koniecznoĞci bycia
przygotowanym na wypadek nagáego zdarzenia. Nie ma bezpoĞredniego zagroĪenia dla
naszego kraju, dlatego instrukcje te mają charakter wyáącznie zapobiegawczy. Terroryzm
i bioterroryzm nie moĪe nas jednak zaskoczyü.
„BądĨ bardziej bezpieczny” jest przewodnikiem, który zawiera informacje i
wykaz Ğrodków, które pomogą Ci w przygotowaniach na wypadek wiĊkszoĞci
niebezpiecznych zdarzeĔ oraz w zaplanowaniu zabezpieczania domów i
mieszkaĔ.
Mamy nadziejĊ, Īe przewodnik ten ocenisz jako przydatny i nigdy nie bĊdziesz musiaá
z niego skorzystaü. Chcemy, ĪebyĞ starannie planując przygotowanie na wypadek
nagáego niebezpieczeĔstwa czuá siĊ spokojny i byá bezpieczny.

BĄDħ PRZYGOTOWANY
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JAK POSTĉPOWAû W
NIEBEZPIECZEēSTWIE

Jak przygotowaü siĊ na wypadek nagáego
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Czego bĊdziesz potrzebowaá – zrób listĊ
kontrolną
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BądĨ na bieĪąco - uaktualnianie informacji
Terroryzm
ZagroĪenia biologiczne i chemiczne
Bezpieczne dostarczanie przesyáek
Ewakuacja
Schrony
Dzieci w szkole
Osoby starsze
Gdy nie ma energii elektrycznej
Utrzymywanie ciepáa
Nie musimy liczyü tylko na siebie - rodzina
i sąsiedzi
Zachowaj spokój - radzenie sobie ze
stresem

"BĄDħ BARDZIEJ BEZPIECZNY"
BĄDħ PRZYGOTOWANY
JAK PRZYGOTOWAû SIĉ NA WYPADEK NAGàEGO ZDARZENIA
Gdyby kiedykolwiek doszáo do takiej
sytuacji pamiĊtajmy aby posiadaü
plany ewakuacji i przygotowane
rzeczy pierwszej potrzeby, które
moĪemy szybko ze sobą zabraü:
x

Zdarzenia takie mogą wystąpiü szybko i bez
ostrzeĪenia. Planowanie na wypadek
jakiegokolwiek niebezpieczeĔstwa –
w tym takĪe katastrof wszystkich klĊsk
Īywioáowych wymaga rozwaĪenia
wszystkich moĪliwych scenariuszy. JeĞli
bĊdziesz mógá pozostaü w domu, pamiĊtaj,
Īe elektrycznoĞü, woda, ogrzewanie, usáugi
telekomunikacyjne i transportowe mogą
funkcjonowaü z przerwami albo wrĊcz nie
dziaáaü przez dáugi czas. SpecjaliĞci
sugerują, by zaopatrzyü siĊ w odpowiednią
iloĞü jedzenia, wody, lekarstw i innych
niezbĊdnych artykuáów, z których bĊdzie
mogáa korzystaü Twoja rodzina. W obliczu
bardzo powaĪnych zagroĪeĔ moĪe dojĞü do
ewakuacji Twojego domu lub caáej
spoáecznoĞci lokalnej.

x
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Plan ewakuacji obejmujący, co
najmniej dwa miejsca spotkania
w czasie niebezpieczeĔstwa.
Wybierz jedno miejsce poza
domem na wypadek nagáego
niebezpieczeĔstwa, takiego jak
np. poĪar. Wybierz, co najmniej
jedno miejsce poza najbliĪszym
sąsiedztwem na wypadek gdybyĞ
nie mógá wróciü do domu.
Plan kontaktowania siĊ
podczas niebezpieczeĔstwa.
Wybierz jedną osobĊ spoza
swojej miejscowoĞci, by byáa
punktem kontaktowym dla
czáonków rodziny i Ciebie na
wypadek gdybyĞcie byli
rozdzieleni. Upewnij siĊ czy
wszyscy posiadają informacje
uáatwiające kontakt, takie jak:
numery telefonów, adresów email.

"BĄDħ BARDZIEJ BEZPIECZNY"
BĄDħ PRZYGOTOWANY
CZEGO BĉDZIESZ POTRZEBOWAà - ZRÓB LISTĉ KONTROLNĄ

Podstawowymi artykuáami, które
powinny caáy czas byü przechowywane
w Twoim domu są: woda, apteczka,
gaĞnica, ubrania i poĞciel, narzĊdzia,
Ĩródáa prądu (baterie). Trzymaj je w
domu tam, gdzie bĊdą Ci najbardziej
potrzebne, w jednym áatwym do niesienia
pojemniku takim jak: kosz na Ğmieci,
plastikowy pojemnik magazynowy, plecak
turystyczny lub worek. Przechowuj je w
dogodnym miejscu, a w swoim samochodzie
trzymaj ich pomniejszoną wersjĊ. ZawartoĞü
przechowuj w nieprzepuszczających
powietrza torebkach. PamiĊtaj o wymianie,
przechowywanej wody i artykuáów
ĪywnoĞciowych (daty umieszczaj na
pojemnikach). SprawdĨ zgromadzone Ğrodki
i ponownie przeanalizuj swoje potrzeby.
Skonsultuj siĊ ze swoim lekarzem
pierwszego kontaktu lub aptekarzem
odnoĞnie przechowywanych lekarstw
i zaktualizuj listĊ potrzebnych
medykamentów.

Woda
Dokonaj zakupu wody butelkowanej.
Zaplanuj dla kaĪdej osoby okoáo 3 litrów
wody na dzieĔ. WodĊ naleĪy przechowywaü
w cháodnym, ciemnym miejscu z naklejoną
etykietką z datą.

ĩywnoĞü

LISTA KONTROLNA
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

WODA
NIE PSUJĄCA SIĉ àATWO ĩYWNOĝû
ARTYKUàY PIERWSZEJ POMOCY
LEKARSTWA
RADIOODBIORNIK NA BATERIE
LATARKA
TAĝMA KLEJĄCA
TELEFON KOMÓRKOWY
PIENIĄDZE
UBRANIA
POĝCIEL
NARZĉDZIA
PRZYBORY I ARTYKUàY DO HIGIENY
DODATKOWE ĝRODKI
WAĩNE DOKUMENTY

NarzĊdzia i zapasy
Trzymaj nastĊpujące przydatne
przedmioty: radioodbiornik na baterie,
latarkĊ, zapasowe baterie róĪnych typów,
taĞmĊ, foliĊ aluminiową, linĊ, piáĊ, naczynia
do jednorazowego uĪytku lub kubki
papierowe, plastikowe talerze i sztuüce,
gotówkĊ, otwieracz do konserw i nóĪ
podrĊczny, maáą gaĞnicĊ ABC, namiot
skáadany, kombinerki, klucz francuski,
kompas, zapaáki lub zapalniczkĊ, plastikowe
pudáa, papier i oáówek lub dáugopis, igáy
i nici, zakraplacz, gwizdek. SpoĞród Ğrodków
sanitarnych: paczkowany papier toaletowy,
mydáo i detergent w páynie, podpaski i
wkáadki higieniczne dla kobiet, plastikowe
torby na Ğmieci, plastikowe wiadro z
pokrywą, Ğrodek dezynfekujący i wybielacz
chlorowy.
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Przechowuj 3-5 dniowy zapas nie
Ubranie i poĞciel
psującej siĊ áatwo ĪywnoĞci dla kaĪdej Dla kaĪdej z osób przygotuj jeden lub
z osób. Jedzenie nie powinno wymagaü
dwa komplety ubraĔ na zmianĊ, mocne
przechowywania w lodówce, przyrządzania buty, ewentualnie obuwie robocze, odzieĪ
lub gotowania, nie powinno teĪ wymagaü
przeciwdeszczową, koce lub Ğpiwory, czapkĊ
w ogóle – lub jedynie maáą iloĞü - wody.
i rĊkawiczki, ocieplaną bieliznĊ i okulary
Oto przykáady: áatwe do spoĪycia konserwy przeciwsáoneczne.
miĊsne, puszkowane owoce i warzywa; soki,
mleko i zupy w puszkach lub kartonach;
Dodatkowe Ğrodki
przyprawy, takie jak: cukier, sól i pieprz;
Dzieci – preparaty mlekozastĊpcze,
wysokoenergetyczne poĪywienie jak masáo, pieluszki, butelki, mleko w proszku,
galaretki, niskosolone krakersy,
lekarstwa, zabawki.
wysokokaloryczne batony i inne produkty
DoroĞli – lekarstwa bez recepty i na
zawierające duĪe iloĞci sáodu, ziarna
receptĊ, protezy zĊbowe, okulary i / lub
sezamowego, rodzynek, suszonych owoców, soczewki kontaktowe oraz preparaty do ich
páatków zboĪowych, orzechów i miodu;
pielĊgnacji, Ğrodki higieny osobistej.
witaminy; jedzenie dla dzieci i osób na
WaĪne dokumenty rodzinne – polisy
specjalnej diecie; herbatniki; twarde
ubezpieczeniowe, numery rachunków
cukierki; kawa rozpuszczalna i sáodzone
bankowych, adresy i telefony kontaktowe,
páatki zboĪowe. Produkty takie, jak: kasza, akty notarialne, dokumenty potwierdzające
ryĪ i makaron, mleko w proszku, kukurydza, toĪsamoĞü, papiery wartoĞciowe – akcje
ziarna soi, zgromadzone w wiĊkszych
i obligacje, ksiąĪeczki szczepieĔ, waĪne
iloĞciach, mogą byü przechowywane dáuĪej. numery telefonów, numery kart
kredytowych, legitymacje ubezpieczeniowe
Apteczka
oraz dokumenty rodzinne, testamenty;
Skompletuj zestaw na wypadek nagáego wszystko w opakowaniu zabezpieczającym
zdarzenia. Powinny siĊ w nim znaleĨü
przed wilgocią
plastry z opatrunkiem w róĪnych
rozmiarach, jaáowe gaziki, plaster
hypoalergiczny, sterylne opatrunki gazowe
w zwoju, podtrzymujące opaski z dzianiny
o róĪnej szerokoĞci, noĪyczki, pinceta, igáy,
nasączone chusteczki higieniczne, woda
utleniona, Ğrodek antyseptyczny,
termometr, szpatuáy, tubka wazeliny lub
innego Ğrodka nawilĪającego, agrafki, mydáo
antybakteryjne, rĊkawiczki gumowe i krem
z filtrem ochronnym UVA/UVB. Ponadto
naleĪy tam umieĞciü: aspirynĊ, Ğrodki
przeciwbólowe, leki przeciwbiegunkowe,
wĊgiel lekarski (w przypadku biegunek
i zatruü pokarmowych), syrop
przeciwkaszlowy, leki przeczyszczające oraz
leki na nadkwaĞnoĞü.
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"BĄDħ BARDZIEJ BEZPIECZNY"
BĄDħ PRZYGOTOWANY
DOM I ZABEZPIECZENIE FINANSOWE

Nawet, gdy masz wystarczającą iloĞü czasu
na przygotowanie siĊ na niebezpieczeĔstwo,
wciąĪ moĪesz odczuwaü silny lĊk przed
zniszczeniem Twojej wáasnoĞci. Pomocna
moĪe wówczas okazaü siĊ polisa dla
wáaĞciciela lub najemcy. Niestety, wiele
osób wczeĞniej poszkodowanych byáo
niedostatecznie ubezpieczonych lub - co
gorsza – nie ubezpieczonych w ogóle.
Niekiedy ubezpieczenie podstawowe dla
wáaĞciciela nieruchomoĞci nie uwzglĊdnia
powodzi i innych powaĪniejszych zdarzeĔ.
Zwróü zatem uwagĊ przy zakupie
ubezpieczenia, by chroniáo Ciebie przed
róĪnymi niebezpieczeĔstwami.

Istnieje kilka rzeczy, które moĪna zrobiü,
by ochroniü dom i mieszkanie. MoĪesz
wzmocniü swoje bezpieczeĔstwo,
obniĪając jednoczeĞnie koszty związane z
ochroną ubezpieczeniową, poprzez:
x
x

x
x

x

x
x

x

dokáadne umocowanie duĪych lub ciĊĪkich
elementów mogących spaĞü i wyrządziü
szkody,
zabezpieczenie okien, przeniesienie
dobytku w bezpieczniejsze miejsca gdy
masz pewnoĞü, iĪ zbliĪa siĊ
niebezpieczeĔstwo,
wyáączenie odbiorników i wszelkich
urządzeĔ elektrycznych,
sprawdzenie przez inspektora budowlanego
lub architekta, jakie poprawki budowlane
mogą przyczyniü siĊ do zapobieĪenia lub
nawet zmniejszenia w sposób znaczący
szkód mogących powstaü podczas
niebezpiecznego zdarzenia,
dokonanie spisu dobytku, co bĊdzie
pomocne podczas postĊpowania
odszkodowawczego w towarzystwie
ubezpieczeniowym gdy rzeczy te ulegną
uszkodzeniu lub zniszczeniu. MoĪesz
dokonaü spisu w formie opisania lub
sfotografowania Twojego dobytku. Doáącz
wedáug uznania inne zdjĊcia np.
samochodu. Zwróü siĊ o profesjonalne
oszacowanie wartoĞci biĪuterii,
przedmiotów kolekcjonerskich, dzieá sztuki
i innych rzeczy, których wartoĞü trudno
okreĞliü,
zrobienie kopii pokwitowaĔ
i rachunków w przypadku cenniejszych
przedmiotów,
przechowywanie w bezpiecznym miejscu
oryginaáów wszystkich waĪnych
dokumentów finansowych i rodzinnych,
takich jak: akty urodzenia i Ğlubu,
testamenty, akty notarialne, zwroty
podatku, polisy ubezpieczeniowe, papiery
wartoĞciowe – akcje i obligacje.
W kontaktach z urzĊdem skarbowym
i towarzystwem ubezpieczeniowym
przydatne bĊdą wszelkie moĪliwe
dokumenty,
wykupienie ubezpieczenia.
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"BĄDħ BARDZIEJ BEZPIECZNY"
BĄDħ PRZYGOTOWANY
W TROSCE O ZWIERZĉTA

Przygotowanie zwierząt na wypadek
nagáego zdarzenia
Planowanie na wypadek zagroĪeĔ obejmuje
wszystkich czáonków rodziny – takĪe
zwierzĊta. W wiĊkszoĞci miejsc
zapewniających schronienie nie moĪna
trzymaü zwierząt. Przygotuj wiĊc
zawczasu listĊ schronisk, przyjacióá lub
czáonków rodziny, którzy bĊdą mogli
zaopiekowaü siĊ Twoim pupilem w czasie
wystąpienia ewentualnego zagroĪenia. JeĪeli
planujesz umieszczenie zwierzĊcia w
schronisku, upewnij siĊ czy miejsce to
rzeczywiĞcie zapewniü moĪe dáugookresową
opiekĊ i czy samo ma odpowiedni plan
dziaáania na wypadek niebezpieczeĔstwa.
Gdyby okazaáo siĊ, Īe Twoja rodzina bĊdzie
zmuszona zmieniü miejsce pobytu, w tym
miejsce schronienia i nie bĊdzie moĪliwe
zabranie z sobą zwierzĊcia, ogranicz
przebywanie zwierzĊcia do jednego
pomieszczenia w domu, zapewniając mu
dostateczną iloĞü pokarmu i wody w czasie
gdy nie bĊdziecie mieli z nim kontaktu.
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Przygotuj wspólny zestaw pomocy dla
Twoich zwierząt, by zabraü go gdy
bĊdziecie w poĞpiechu opuszczaü dom.
Zalecany skáad zestawu:
x

x
x
x

dokumenty zwierzĊcia (najlepiej
ze zdjĊciem), ksiąĪeczką szczepieĔ,
rejestracją, listą szczególnych
potrzeb, niezbĊdnymi lekarstwami,
obroĪą, kagaĔcem i smyczą
dodatkowe zapasy pokarmu dla
zwierząt
zapas czystej wody
miski (naczynia jednorazowe gdy
musisz opuĞciü swój dom),
otwieracz do konserw, torby na
Ğmieci, wybielacz (Ğrodek
dezynfekujący i odkaĪający), koce,
rĊczniki, rĊczniki papierowe oraz
inne Ğrodki do natychmiastowego
wyrzucenia tuĪ po uĪyciu.

"BĄDħ BARDZIEJ BEZPIECZNY"
BĄDħ PRZYGOTOWANY
DLA BIZNESU

Planowanie na wypadek nagáego
zdarzenia dla biznesu

„Twoi pracownicy zwracają siĊ do
Ciebie po wskazówki oraz wszelką
pomoc. W chwili zagroĪenia jeszcze
ĝrodowisko biznesu jest równie naraĪone na bardziej bĊdą zwracaü siĊ ku Tobie.”
niebezpieczeĔstwa, jak pojedyncze osoby.
WáaĞciciele firm powinni rozwijaü
planowanie na wypadek nagáych
zagroĪeĔ zarówno ze wzglĊdu na
bezpieczeĔstwo pracowników, jak
równieĪ przetrwanie interesu.
Pracownicy muszą wiedzieü jak
postĊpowaü w przypadku
niebezpieczeĔstwa. Zastanawianie siĊ co
robiü w chwili gdy coĞ siĊ dzieje jest Twoim Planowanie obejmuje:
zadaniem zanim znajdziesz siĊ w obliczu
kryzysu. Twoi podwáadni zwracają siĊ do
x przechowywanie listy numerów
Ciebie po wskazówki i prowadzenie. W chwili
kontaktowych pracowników, tak
zagroĪenia jeszcze bardziej bĊdą zwracaü siĊ
by moĪna byáo nawiązaü z nimi jak
ku Tobie.
najszybszy kontakt, lub z ich
rodzinami w razie potrzeby,
x posiadanie na miejscu planu
i bezpiecznej ewakuacji
personelu i klientów,
x üwiczenie planu
z pracownikami,
x regularne kopiowanie danych
z komputerów i przechowywanie ich
poza siecią,
x ubezpieczenie w celu minimalizacji
strat,
x okreĞlenie procedur postĊpowania
biznesowego w przypadku
wystąpienia nagáego zdarzenia,
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"BĄDħ BARDZIEJ BEZPIECZNY"
BĄDħ PRZYGOTOWANY
NOTOWANIE PODEJRZANYCH DZIAàAē

W sytuacjach zagroĪenia Policja moĪe
wáączyü dodatkowe patrole w róĪnych
miejscach i utrzymywaü czĊstszą
komunikacjĊ ze strukturami lokalnymi.
MieszkaĔcy powinni zwiĊkszyü
czujnoĞü i informowaü policjĊ o
kaĪdym podejrzanym zachowaniu w
okolicy. Wiele osób nie robi tego,
poniewaĪ nie jest pewna czy to, co
zaobserwowali, zasáuguje na
zameldowanie. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwoĞci niezwáocznie dzwoĔ na policjĊ.
Nie marnuj cennego czasu, by najpierw
podyskutowaü o tym z przyjacióámi czy
sąsiadami.

Oto rodzaje zachowaĔ, o których
obok informacji o ludziach,
samochodach i okolicznoĞciach
wyglądających na niezwykáe,
powinniĞcie powiadomiü policjĊ:

x
x

JeĞli podejrzewasz, Īe doszáo lub moĪe
dojĞü do przestĊpstwa, dzwoĔ pod numer
997 lub 112. Nie ulegaj panice, nie
wystawiaj teĪ siebie na ryzyko. Gdy
zachowanie wydaje siĊ po prostu
podejrzane, zadzwoĔ pod numer
policji i opisz to szczegóáowo. Nie musisz
podawaü swojego nazwiska. GdybyĞ
jednak chciaá, by skontaktowaá siĊ z Tobą
policjant, podaj swoje nazwisko, adres
i numeru telefonu i poproĞ policjanta
o kontakt. Nie obawiaj siĊ niczego.
Informacje te są poufne.

x

x

x

x
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ktoĞ zaglądający do domów lub
samochodów,
powtarzająca siĊ obecnoĞü
dziwnych pojazdów w
sąsiedztwie,
osoby majstrujące przy
instalacjach elektrycznych,
gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych,
dziwne zapachy ulatniające
siĊ z i wokóá domów oraz
innych budynków,
pukający od drzwi do drzwi, a nie
legitymujący siĊ niczym, doradcy
prawni lub jakiekolwiek inne
osoby chodzące od drzwi do
drzwi,
osoby podejrzanie
obserwujące Twoją okolicĊ.

"BĄDħ BARDZIEJ BEZPIECZNY"
BĄDħ PRZYGOTOWANY
TELEFONY INFORMACYJNE I ALARMOWE:
x

0 800 250 250 - infolinia dotycząca sytuacji w kraju

x

0 800 50 50 50 - infolinia dotycząca sytuacji za granicą

x

0 800 25 25 25 - infolinia dotycząca sytuacji za granicą

x

0 800 120 226 - infolinia Policji

x

999 - Pogotowie Ratunkowe

x

998- StraĪ PoĪarna

x

997 – Policja

x

112 – telefon alarmowy z telefonów komórkowych

"BĄDħ BARDZIEJ BEZPIECZNY"
JAK POSTĉPOWAû W NIEBEZPIECZEēSTWIE
BĄDħ NA BIEĩĄCO - UAKTUALNIANIE INFORMACJI

DostĊp do informacji podczas sytuacji kryzysowej jest bardzo istotny,
a zyskuje na znaczeniu zwáaszcza gdy zachodzi potrzeba ewakuacji. Mimo Īe
technika przez lata posunĊáa siĊ naprzód, cel - polegający na wykorzystywaniu
mediów do jak najszybszego informowania opinii publicznej o niebezpieczeĔstwie nie zmieniá siĊ. Osoby odpowiedzialne za kierowanie podczas zagroĪeĔ, mogą
dostarczaü opinii publicznej zarówno informacje na temat sytuacji
kryzysowej, jak i instrukcje. Stacje radiowe i telewizyjne zapewniają w szybszy
sposób dostĊp do informacji. Zaopatrz siĊ w radioodbiornik na baterie nastawiony na
lokalne wiadomoĞci lub audycjĊ lokalną na Īywo z udziaáem sáuchaczy.
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"BĄDħ BARDZIEJ BEZPIECZNY"
JAK POSTĉPOWAû W NIEBEZPIECZEēSTWIE
TERRORYZM

Terroryzm to szeroki termin na oznaczenie
uĪycia siáy lub przemocy w stosunku do osób
lub wáasnoĞci, w celu zastraszenia,
przymuszenia lub okupu. TerroryĞci czĊsto
wystĊpują z pogróĪkami, by wywoáaü strach
w spoáeczeĔstwie i przekonaü obywateli, Īe
Rząd nie jest w stanie zapobiec terrorowi.
Skutki terroryzmu mogą obejmowaü
znaczną liczbĊ ofiar, uszkodzenia budynków,
zakáócenia w dostĊpie do tak podstawowych
usáug, jak: elektrycznoĞü, dostawy wody,
komunikacja miejska, telekomunikacja
i opieka medyczna.

MoĪesz przygotowaü siĊ na atak
terrorystyczny, korzystając z tych
samych sposobów, które znajdują
zastosowanie podczas innych sytuacji
kryzysowych:
x

x

x

x
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bądĨ czujnym i zorientowanym
w tym, co dzieje siĊ w
najbliĪszym otoczeniu.
Podstawową cechą terroryzmu jest
to, iĪ nie ma lub pojawia siĊ maáo
znaków ostrzegawczych,
w czasie podróĪy naleĪy
przedsiĊwziąü wszelkie moĪliwe
Ğrodki ostroĪnoĞci. Zwracaj
uwagĊ na rzucające siĊ w oczy lub
po prostu nietypowe zachowania.
Nie przyjmuj od obcych osób
Īadnych pakunków. Nie pozostawiaj
bagaĪu bez opieki,
zapamiĊtuj gdzie znajdują siĊ
wyjĞcia ewakuacyjne. Zawczasu
pomyĞl, którĊdy moĪna by
ewakuowaü siĊ w poĞpiechu
z budynku, metra lub zatáoczonych
miejsc. ZapamiĊtaj gdzie znajdują
siĊ klatki schodowe,
zapamiĊtuj elementy
z najbliĪszego otoczenia. Zwróü
uwagĊ na ciĊĪkie lub áatwo táukące
siĊ przedmioty, które mogą byü
przesuniĊte, zrzucone lub
zniszczone podczas wybuchu.

"BĄDħ BARDZIEJ BEZPIECZNY"
JAK POSTĉPOWAû W NIEBEZPIECZEēSTWIE
ZAGROĩENIA BIOLOGICZNE I CHEMICZNE

WiĊkszoĞü zagroĪeĔ o charakterze
biologicznym i chemicznym moĪe siĊ
zdarzyü, gdy nastąpi uwolnienie do
Ğrodowiska niebezpiecznych iloĞci
substancji toksycznych. NaraĪony
moĪesz byü na dziaáanie tych
substancji toksycznych poprzez:
x
x
x

wdychanie ich,
spoĪywanie skaĪonego jedzenia,
wody lub lekarstw,
dotykanie lub wchodzenie
w jakikolwiek inny kontakt ze
skaĪonymi rzeczami.

MoĪe siĊ zdarzyü, Īe nie bĊdziesz w stanie
zobaczyü lub wyczuü niczego nietypowego.
W czasie niebezpiecznego zdarzenia o
charakterze chemicznym lub
biologicznym wáadze wydadzą Ci
odpowiednie instrukcje. MoĪesz zostaü
poroszony o ewakuowanie siĊ, udanie siĊ na
wyĪej poáoĪony obszar, ustawienie siĊ pod
wiatr, pozostanie w mieszkaniu lub udanie
siĊ w wyznaczone miejsce. MoĪesz takĪe
znajdowaü siĊ w bezpoĞrednim sąsiedztwie
zdarzenia i nie zdawaü sobie sprawy
z niebezpieczeĔstwa. Gdy zauwaĪysz ludzi
wymiotujących, w konwulsjach lub
zdezorientowanych – natychmiast
poinformuj sáuĪby medyczne, opuĞü to
miejsce i szukaj pomocy medycznej.
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"BĄDħ BARDZIEJ BEZPIECZNY"
JAK POSTĉPOWAû W NIEBEZPIECZEēSTWIE
BEZPIECZNE DOSTARCZANIE PRZESYàEK

W przypadku gdy otrzymasz
podejrzany list lub paczkĊ:
x
x
x
x
x

W wiĊkszoĞci przypadków Twoje
informacje na temat nieotwartego listu
lub paczki, pomoĪe Policji doradziü Ci,
co robiü. JeĞli przesyáka nie speánia
okreĞlonych kryteriów, Policja moĪe Ci
doradziü pozbycie siĊ jej, jeĪeli obawiasz siĊ
otwarcia.
StraĪ PoĪarna przyjmuje doniesienia na
temat substancji niebezpiecznych w celu
dokonania oceny i jej wáaĞciwego usuniĊcia.
JednakĪe w przypadku jakichkolwiek
wątpliwoĞci dzwoĔ pod numer 997, 998 lub
z telefonu komórkowego - 112.

nie otwieraj przesyáek,
nie potrząsaj, nie rzucaj nią i nie
wąchaj,
zakryj lub umieĞü w plastikowej
torbie,
starannie umyj rĊce wodą
z mydáem,
zadzwoĔ na PolicjĊ.
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"BĄDħ BARDZIEJ BEZPIECZNY"
JAK POSTĉPOWAû W NIEBEZPIECZEēSTWIE
EWAKUACJA

Wáadze lokalne mogą wezwaü do
ewakuacji z obszarów szczególnego
ryzyka, gdzie byü moĪe przebywasz.

x
x

x

x

x
x

x

Gdy zostaniesz powiadomiony
o ewakuacji zachowaj spokój,
sáuchaj uwaĪnie i postĊpuj zgodnie
ze wskazówkami.

JeĞli jesteĞ pewny, Īe masz jeszcze czas, skontaktuj siĊ z rodziną, by
powiedzieü im gdzie siĊ udajesz i kiedy spodziewasz siĊ przybycia.
Odetnij dopáyw wody i elektrycznoĞci, pozostaw jednak gaz dopóki
wáadze lokalne nie zadecydują inaczej. Tylko wyspecjalizowany pracownik
moĪe ponownie wáączyü dopáyw gazu.
JeĞli musisz szybko zdecydowaü co zabraü z sobą, zabierz ze sobą: Ğrodki
medyczne, rzeczy na wypadek zagroĪeĔ (latarka, baterie, radioodbiornik,
zestaw pierwszej pomocy, woda butelkowana), odzieĪ na zmianĊ, Ğpiwór,
materac oraz poduszkĊ dla kaĪdego czáonka rodziny, a takĪe klucze od domu i
samochodu.
JeĞli planujesz jechaü samochodem w chwili wystąpienia zagroĪenia,
zapoznaj siĊ z róĪnymi trasami, które moĪna wybraü, gdy nieprzejezdne
są gáówne arterie.
Sáuchaj radia, lokalne stacje bĊdą przekazywaáy informacje na temat
ruchu na drogach.
W samochodzie przechowuj zimowy zestaw ratunkowy. Odpowiedni
zestaw zawiera: koce, latarkĊ, áopatĊ, przewody rozruchowe, sól lub popióá do
posypywania nawierzchni, lokalne mapy drogowe, wysokokaloryczne
poĪywienie jak: produkty zawierające duĪe iloĞci sáodu, ziarna sezamowego,
rodzynek, suszonych owoców, páatków zboĪowych, orzechów i miodu, jak
równieĪ puszki z sokami.
PamiĊtaj o zabraniu telefonu komórkowego i áadowarki. Nawet
w przypadku nie opáaconych usáug skontaktujesz siĊ z numerem alarmowym
112.
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"BĄDħ BARDZIEJ BEZPIECZNY"
JAK POSTĉPOWAû W NIEBEZPIECZEēSTWIE
MIEJSCA SCHRONIENIA

Na wypadek zagroĪenia chemicznego udaj siĊ do pomieszczenia w gáĊbi domu,
najlepiej pozbawionego okien; wskazane są pomieszczenia nad powierzchnią
ziemi, poniewaĪ czeĞü substancji chemicznych jest ciĊĪsza od powietrza
i moĪe przedostawaü siĊ do piwnic nawet gdy zamkniĊte są okna.

Gdy pozwalają na to warunki, wáadze
lokalne mogą zwróciü siĊ do
mieszkaĔców, aby schronili siĊ we
wáasnych domach albo w miejscach do
tego wyznaczonych
x

x

x

Gdy zbierzesz swoją rodzinĊ,
powinieneĞ:
x

Osoby, które korzystaü bĊdą ze
schronienia, powinny zabraü ze
sobą ubrania na zmianĊ, przybory
i artykuáy sanitarne, recepty do
realizacji, medykamenty, artykuáy
higieny jamy ustnej, okulary lub
soczewki kontaktowe, preparaty
związane ze stosowaną dietą, jak
równieĪ inne Ğrodki szczególnej
potrzeby.
Za wyjątkiem schronisk
specjalnie dla nich
przeznaczonych, zwierzĊtom nie
udziela siĊ schronienia.
Gdy wáadze lokalne informują
o koniecznoĞci pozostania w domu
natychmiast zabierz do Ğrodka dzieci
i zwierzĊta.
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x

x

x

x
x

x

zamknąü wszystkie okna,
drzwi zewnĊtrzne i przewody
kominowe,
wyáączyü wentylatory,
urządzenia grzewcze i
klimatyzacjĊ,
zmoczyü kilka rĊczników
i zatkaü nimi przestrzenie
pod drzwiami,
okleiü taĞmą drzwi, okna,
przewody i otwory
wentylacyjne,
zakryü plastikowymi torbami
okna, kontakty i liczniki,
zasunąü rolety, Īaluzje lub
zasáony gdy poinformowano o
groĨbie eksplozji,
pozostaü wewnątrz
i sáuchaü radia lub telewizji
do czasu aĪ powiedzą Ci, Īe
jest juĪ bezpiecznie lub teĪ Īe
musisz siĊ ewakuowaü.

"BĄDħ BARDZIEJ BEZPIECZNY"
JAK POSTĉPOWAû W NIEBEZPIECZEēSTWIE
DZIECI W SZKOLE

W przypadku zdarzenia o charakterze
lokalnym jak i ogólnokrajowym, albo
podczas ewakuacji lub chronienia siĊ we
wáasnym domu, rodzice powinni sáuchaü
doniesieĔ lokalnych mediów i moĪliwie
czĊsto zaglądaü na strony internetowe,
by czerpaü stamtąd informacje o zamykaniu
i otwieraniu szkóá.

Rodzice powinni Ğledziü doniesienia
lokalnych mediów i informacje ze
szkoáy mówiące o decyzjach wáadz
szkolnych.

Informacje na temat zmian w pracy szkóá bĊdą rozpowszechniane przez
wiĊkszoĞü stacji radiowych i telewizyjnych.
Dopóki nie ogáosi siĊ ewakuacji w poszczególnych szkoáach, uczniowie zazwyczaj
pozostają na terenie szkoáy. PoniewaĪ w czasie lokalnego kryzysu szkoáa moĪe okazaü siĊ
najlepszym miejscem dla dzieci, nie zaleca siĊ rodzicom przychodzenia do szkoáy
i zabierania dzieci.
Gdyby jednak jakiĞ rodzic zgáosiá siĊ do szkoáy, musi byü przygotowany na
okazanie dokumentu toĪsamoĞci (zazwyczaj ze zdjĊciem) wymaganego przez wáadze
szkolne.
PamiĊtaj, Īe jeĞli szkoáa jest przygotowana na udzielenie schronienia na
miejscu, by zapewniü dzieciom bezpieczeĔstwo, nikomu nie pozwoli siĊ na wejĞcie
do szkoáy lub jej opuszczenie aĪ do czasu, gdy niebezpieczeĔstwo minie.
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"BĄDħ BARDZIEJ BEZPIECZNY"
JAK POSTĉPOWAû W NIEBEZPIECZEēSTWIE
OSOBY STARSZE

INFORMOWANIE OSÓB STARSZYCH
PLANOWANIE Z WYPRZEDZENIEM
Osoby starsze powinny mieü
NieszczĊĞcia mogą wystąpiü
indywidualny plan na wypadek
nieoczekiwanie, a osoby starsze mogą byü
wystąpienia zagroĪenia. MoĪesz
szczególnie na nie naraĪone. Osoby
przygotowaü swój indywidualny plan na
starsze mogą w sytuacji zagroĪenia
wypadek zagroĪeĔ planując
poprawiü stan swojego bezpieczeĔstwa,
z wyprzedzeniem, pozostając w kontakcie ze jeĞli:
swoją rodziną i sąsiadami oraz dzieląc siĊ
informacjami na temat niebezpiecznych
x trzymaü bĊdą w domu pod rĊką
zdarzeĔ z innymi.
zestaw pomocy na wypadek
zagroĪenia gotowy do zabrania
gdy bĊdą musiaáy ewakuowaü siĊ
z domu,
x znaü bĊdą adres i numer
telefonu lokalnych wáadz,
x opatrzą etykietkami sprzĊt,
którego bĊdą potrzebowaü, taki
jak: wózki inwalidzkie, laski,
x przygotują listĊ uĪywanych
przez siebie lekarstw i urządzeĔ
medycznych takich jak np.
stymulatory serca,
x zaplanują transport na wypadek
ewakuacji,
x uzupeánią zapasy lekarstw gdy
te bĊdą siĊ koĔczyü,
x znaü bĊdą numer telefonu
dyĪurującej 24 godziny na dobĊ
apteki,
x umieszczą przy telefonie
numery telefonów alarmowych,
x trzymaü bĊdą w portfelu lub
torebce zapasową listĊ waĪnych
numerów kontaktowych, jak teĪ
informacji medycznej,
x opracują plan i przeüwiczą
najlepsze drogi ucieczki z domu.
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"BĄDħ BARDZIEJ BEZPIECZNY"
JAK POSTĉPOWAû W NIEBEZPIECZEēSTWIE
GDY NIE MA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zakáócenia w dostawie energii elektrycznej mogą byü wynikiem wielu czynników,
wáączając w to: silne wiatry, lód i ciĊĪki Ğnieg oraz uszkodzenie instalacji. Dostawy
prądu przywrócone zostają zazwyczaj w krótkim czasie. JednakĪe od czasu do
czasu mogą zdarzyü siĊ powaĪniejsze przerwy w dostawie energii. Gdy nie ma
elektrycznoĞci powinieneĞ:

x

x
x

x

x

Sprawdziü czy Twoi sąsiedzi mają
x
prąd. Prądu brakowaü moĪe jedynie w
Twoim domu, czego powodem moĪe byü
awaria bezpiecznika lub przepalenie
obwodów elektrycznych. Gdy Twoi sąsiedzi
równieĪ pozbawieni są prądu, dzwoĔcie do
miejscowej elektrowni. JeĞli bĊdziesz
zmuszony wyjĞü na zewnątrz, by zbadaü
sytuacjĊ, zabierz z sobą latarkĊ i zwracaj x
uwagĊ czy na ziemi nie leĪą zerwane druty
elektryczne mogące CiĊ poraziü. Gdy je
znajdziesz, nie zbliĪaj siĊ do nich ani nie
dotykaj czegokolwiek, co moĪe mieü z nimi
stycznoĞü. Natychmiast to zgáoĞ.
x
Do oĞwietlenia uĪywaj latarek. Nie zaleca
siĊ w czasie zagroĪenia związanego z
poĪarem uĪywania Ğwiec i lamp naftowych.
Wyáącz urządzenia w domu. Gdy wiĊkszoĞü
z nich – lodówki, termy i bojlery,
wentylatory i pompy – pozostaje wáączona,
mogą powodowaü przeciąĪenie sieci,
wywoáując przerwy w dostawie energii, gdy
przywrócony zostanie dopáyw prądu.
Lodówki i zamraĪarki powinny byü
zamkniĊte tak dáugo jak to tylko moĪliwe.
Jedzenie moĪe byü przechowywane dzieĔ
lub dwa gdy drzwiczki są zamkniĊte.
Próbuj najpierw jeĞü áatwo psujące siĊ
pokarmy. W przypadku jakichkolwiek
x
wątpliwoĞci wyrzuü je.
OstroĪnie uĪywaj przenoĞnych
generatorów prądu. Mogą one byü
uĪywane w celu dostarczenia ograniczonej
iloĞci energii w czasie przerw w dopáywie.
Nigdy nie uruchamiaj przenoĞnych
urządzeĔ w domu lub garaĪu, gdyĪ
urządzenia gazowe wywoáaü mogą
powaĪne poĪary i zaczadzenie. Generatory
powinny zostaü zainstalowane zgodnie
z instrukcjami lokalnej elektrowni. Zawsze
postĊpuj wedáug wskazówek producenta.
Po dodatkowe informacje odnoĞnie
wáaĞciwego uĪycia urządzeĔ zadzwoĔ do
Twojej elektrowni.
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JeĞli wodĊ uzyskujesz ze studni lub
zbiornika, bądĨ przygotowany na
korzystanie z alternatywnych Ĩródeá
wody do czasu, gdy przywrócony zostanie
dopáyw prądu. We wspomnianych
zbiornikach wykorzystuje siĊ pompy
elektryczne, które nie bĊdą dziaáaü bez
prądu.
PowinieneĞ zdawaü sobie sprawĊ, Īe
urządzenia gazowe mogą nie
funkcjonowaü, gdy nie bĊdzie prądu,
poniewaĪ energia elektryczna moĪe byü
niezbĊdna do uruchomienia zapáonu.
Osusz pompy, przewody, termy
i bojlery, zlewozmywaki, umywalki, pralki
i zmywarki. Instalacje z zimną wodą mogą
zamarzaü, gdy nie ma prądu. By uniknąü
powaĪnego zalania, gdy wzrasta
temperatura, zakrĊü zawory. Termy
i bojlery osuszone, by uniknąü zniszczeĔ
dokonanych przez ewentualne
zamarzniĊcie, takĪe muszą byü odáączone.
Niezastosowanie siĊ do tych wskazówek
moĪe skutkowaü zniszczeniem elementów
grzewczych gdy ponownie wáączony
zostanie prąd. Nigdy nie wáączaj
jakiegokolwiek podgrzewacza wody o ile
zbiornik nie jest peány.
SporządĨ listĊ urządzeĔ na prąd
podtrzymujących Īycie czáonkom
rodziny (respiratory, wyposaĪenie tlenowe
i inne urządzenia podtrzymujące przy
Īyciu). Zawsze powinieneĞ mieü plan
awaryjny obejmujący alternatywne Ĩródáa
zasilania w odniesieniu do urządzeĔ
i ewakuowanych osób.

"BĄDħ BARDZIEJ BEZPIECZNY"
JAK POSTĉPOWAû W NIEBEZPIECZEēSTWIE
UTRZYMYWANIE CIEPàA








Wybierz jeden pokój w domu – taki, w którym moĪe mieszkaü caáa
rodzina, najlepiej sáoneczny
OstroĪnie korzystaj z kominka i piecyków na drewno, pilnując ich
zawsze gdy siĊ palą.
Upewnij siĊ czy kominek dziaáa wáaĞciwie.
Nigdy nie uĪywaj wĊgla drzewnego jako surowca do ogrzewania
domu; wĊgiel drzewny wydziela trujący gaz – tlenek wĊgla.
Ubieraj siĊ „na cebulĊ”, takĪe w swetry i páaszcze przepuszczające
powietrze i dáuĪej zatrzymujące ciepáo.
W domach z ogrzewaniem gazowym otwory wentylacyjne naleĪy
oczyszczaü ze Ğniegu i lodu.
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"BĄDħ BARDZIEJ BEZPIECZNY"
JAK POSTĉPOWAû W NIEBEZPIECZEēSTWIE
NIE MUSIMY LICZYû TYLKO DLA SIEBIE - RODZINA I SĄSIEDZI

POZOSTAWANIE W KONTAKCIE ZE
SWOJĄ RODZINĄ I SĄSIADAMI.
DZIELENIE SIĉ INFORMACJAMI NA
TEMAT NIEBEZPIECZEēSTW

TROSZCZ SIĉ O KREWNYCH
I SĄSIADÓW
W czasie zagroĪeĔ sprawdzaj jak
radzą sobie Twoi krewni i sąsiedzi,
przede wszystkim zaĞ osoby starsze
i niepeánosprawne. W miarĊ moĪliwoĞci
pomóĪ im zaplanowaü albo rozmieĞciü
zapasy, z których bĊdą korzystaü.
Skontaktuj siĊ z lokalnymi wáadzami
zajmującymi siĊ opieką i zasiĊgnij
informacji na temat pomocy dla osób
starszych i niepeánosprawnych.

NawiąĪ kontakty z najbliĪszymi
sąsiadami zanim coĞ siĊ zdarzy. Spytaj
najbliĪszą rodzinĊ lub sąsiadów czy
uwaĪają, Īe poradzisz sobie w czasie
zagroĪenia. Utrzymuj kontakty z rodziną
i sąsiadami, a takĪe innymi osobami
poprzez:
x

x

x

x
x

x

x

dzielenie siĊ swoimi kontaktami
na wypadek niebezpieczeĔstwa
z gospodarzem (zarządcą) Twojego
budynku,
dzielenie siĊ swoimi kontaktami
na wypadek niebezpieczeĔstwa
z sąsiadami i rodziną,
stworzenie listy kontaktowej
bazującej na informacjach od
sąsiadów
poinformowanie kogoĞ, Īe moĪe
na Ciebie liczyü,
uczenie osób, które mogą pomagaü
Ci w czasie niebezpieczeĔstwa, jak
obchodziü siĊ z potrzebnym Ci
sprzĊtem. Upewnij siĊ czy osoby te
bĊdą osiągalne,
jeĞli podlegasz domowej opiece
medycznej, ustal, wraz z instytucją
opiekującą siĊ Tobą, sposób
postĊpowania w razie pojawienia siĊ
niebezpieczeĔstwa,
poinformuj miejscową policjĊ,
straĪ poĪarną i sáuĪby
ratownicze o swoich
szczególnych potrzebach
i problemach z poruszaniem.
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"BĄDħ BARDZIEJ BEZPIECZNY"
JAK POSTĉPOWAû W NIEBEZPIECZEēSTWIE
ZACHOWAJ SPOKÓJ - RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

Ludzie reagują w chwili zagroĪenia
w róĪny sposób.

Spróbuj postĊpowaü w sposób
nastĊpujący:

Typowe reakcje obejmują:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Gniew,
BezsennoĞü,
Koszmary senne,
OtĊpienie,
PotrzebĊ wygadania siĊ,
UtratĊ apetytu,
Przyrost lub utratĊ wagi,
Bóle gáowy,
HuĞtawkĊ nastrojów.

x
x
x
x

x
x
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Zachowuj dobrą kondycjĊ,
Rozmawiaj z rodziną
i przyjacióámi,
Upewniaj dzieci, iĪ są bezpieczne
Na pytania dzieci odpowiadaj
w sposób prosty, bezpoĞredni
i uczciwy
ZachĊcaj dzieci do wyraĪania
uczuü
Docieraj do innych

