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Zasady postępowania
na wypadek powstania poważnej awarii

Będąc świadkiem zdarzenia z udziałem niebezpiecznej substancji chemicznej powiadom natychmiast:
- straż pożarną - tel. 998
- policję - tel. 997
- telefon alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych-tel.112,
- najbliższe Centrum Zarządzania Kryzysowego bądź władze lokalne:
urząd gminy, miasta, powiatu.

Ogłaszania (odwoływania) alarmów realizowane jest poprzez:

systemy alarmowe miast1.
centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i Ośrodki Telewizji Polskiej2.
radiowęzły radiofonii przewodowej3.
syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej
itd.)

4.

środki nagłośnieniowe-przewoźne5.
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Sygnały alarmowe oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawia wyciąg z tabeli sygnałów
alarmowych.

ALARM O SKA ŻENIACH

Rodzaj alarmu
Sposób ogłaszania alarmów

Za pomocą syren Przy pomocy rozgłośni radiowych ośrodków TVP i
radiofonii przewodowej

Alarm o klęskach żywiołowych
i zagrożeniach środowiska

Dźwięk ciągły
trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotna zapowiedź słowna
informująca o zagrożeniu i sposobie postępowania
mieszkańców

ODWOŁANIE ALARMU O SKA ŻENIACH

Rodzaj alarmu
Sposób ogłaszania alarmów

Za pomocą syren Przy pomocy rozgłośni radiowych ośrodków
TVP i radiofonii przewodowej

Alarm o klęskach żywiołowych i
zagrożeniach środowiska

Dźwięk ciągły
trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotna zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA! ODWOŁUJ Ę ALARM O
MOŻLIWO ŚCI SKAŻENIA DLA….

PAMI ĘTAJ! PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALE ŻY DZIAŁA Ć SZYBKO ALE
ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI

W czasie niebezpiecznego zdarzenia o charakterze chemicznym, jeśli usłyszysz sygnał alarmowy -
włącz radio lub telewizor (na program lokalny) i stosuj się ściśle do poleceń przekazywanych w
komunikatach.

Po usłyszeniu sygnału możesz zostać poproszony o:

pozostanie w mieszkaniu, pracy, miejscu przebywania,
udanie się w wyznaczone miejsce- ewakuację.

Ewakuując się zabierz ze sobą:

zestaw pierwszej pomocy i inne niezbędne środki medyczne (w przypadku szczególnej choroby
leki!!!),
przybory toaletowe,
okulary lub soczewki kontaktowe,
latarki, baterie,
telefon komórkowy wraz z ładowarką,
przenośny radioodbiornik,
wodę butelkowaną,
odzież na zmianę,
spiwór,
w miarę możliwości materac oraz poduszkę dla każdego członka rodziny,
klucze do domu i samochodu,
ważne dokumenty rodzinne, takie jak: polisy ubezpieczeniowe, numery rachunków bankowych,
adresy i telefony kontaktowe, akta notarialne, dokumenty potwierdzające tożsamość, papiery
wartościowe- akcje i obligacje, książeczki szczepień, numery kart kredytowych, legitymacje
ubezpieczeniowe, testamenty itp.,
(dla dzieci)preparaty mleko zastępcze, pieluszki, butelki, mleko w proszku, zabawki,
inne środki szczególnej potrzeby.

Jeśli znajdujesz się w samochodzie - zamknij okna i wyłącz wentylację.
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Jeśli schroniłeś się w domu i mimo wykonanych zabezpieczeń obawiasz się, że gazy lub trujące opary
mogą wniknąć do budynku:

oddychaj przez filtr wykonany z ręcznika lub prześcieradła; wykorzystaj zastępcze i podręczne
środki ochrony dróg oddechowych i skóry (maski tkaninowe, płaszcze impregnowane, okulary
ochronne, tampony z waty lub gazy),
załóż ubranie szczelnie okrywające ciało i rękawice, skarpety, buty, nawet jeśli zapewniają one
minimalną ochronę,
pozostań w wewnętrznej części budynku przy zamkniętych drzwiach,
udaj się na parter lub do piwnicy - przy uwolnieniu substancji lżejszej od powietrza, np. amoniaku,
na wyższe kondygnacje - w przypadku substancji cięższych od powietrza,
np. chloru, kwasów,
wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe z otwartym ogniem,
powiadom rodzinę i sąsiadów.

Jeśli znajdujesz się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinieneś:

przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróż
pomagać słabszym, chorym i ułomnym
podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych.

Uwaga!!!

Jeśli byłeś blisko miejsca zdarzenia z udziałem substancji chemicznej – nie zbliżaj się do tego
miejsca, a staraj się od niego oddalić, przemieszczając się zawsze prostopadle do kierunku wiatru.

1.

Unikaj kontaktu z wszelkimi rozlanymi substancjami chemicznymi, gazami i parami.2.
Odizoluj materiały łatwopalne od rozlanej substancji.3.
Nie jedz żywności i nie pij płynów, które mogły ulec skażeniu. W taki sam sposób postępuj ze
zwierzętami hodowlanymi, bowiem chroniąc je, chronisz własne zdrowie i życie.

4.

Pamiętaj!!!

-masz prawo dostępu do informacji o zagrożeniach na terenie Twojej miejscowości- domagaj się ich w
Urzędzie Gminy lub Komendzie Państwowej Straży Pożarnej,

wcześniejsze przygotowanie się na wypadek zagrożenia może ocalić życie lub zdrowie Twoje i
Twojej Rodziny,
nie lekceważ sygnałów o zagrożeniu.

Udzielanie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej!

Wynieś osobę poszkodowaną z pomieszczenia lub rejonu skażenia, pamiętając jednocześnie o
własnym bezpieczeństwie.
Zdejmij skażoną odzież i odizoluj ją.
Ciało umyj dużą ilością czystej wody (nie wycieraj).
Zapewnij poszkodowanemu dopływ świeżego powietrza.
Oczy płucz przy podwiniętych powiekach, zdejmij ewentualne soczewki kontaktowe.
Zapewnij ochronę przed oziębieniem lub przegrzaniem.
Nieprzytomnemu nie podawaj płynów ani pokarmów.
Wezwij pomoc lekarską, pogotowie ratunkowe (tel.999) lub zapewnij transport do lekarza (ośrodka
zdrowia, szpitala).

Informacje o zakładach stwarzających zagrożenie awariami przemysłowymi znajdują się na stronie
internetowej KW PSP*

www.mazowsze.straz.pl
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Porady w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz szczegółowe informacje o zagrożeniach, jak również o
działaniach administracyjnych podejmowanych w stosunku do zakładów dużego i zwiększonego ryzyka
powstania poważnej awarii przemysłowej można uzyskać drogą elektroniczną pisząc na adres

prewencja@mazowsze.straz.pl

* Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 78, poz. 712)

Ulotka sponsorowana z funduszy Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu "System szkoleń w
zakresie ratownictwa chemiczo-ekologicznego w ramach postanowień Dyrektywy SEVESO II".

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie, 00-622 Warszawa, ul. Polna 1, tel: (022) 319-91-00
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