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Szanowni  Mieszkańcy!

 Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
obywatele polscy są zobowiązani do uczestnictwa w samoobronie ludności. Kwestię 
tę regulują szczegółowo przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z 1993 r., w myśl 
którego społeczeństwo powinno być przygotowane do samoobrony i udzielenia pomocy w 
najbliższym otoczeniu.
 Prawie codziennie środki masowego przekazu informują nas  
o katastrofach, klęskach żywiołowych i innych niebezpiecznych zdarzeniach. 
Zwykle pojawiają się nagle i niespodziewanie. Doświadczyliśmy ich również  
w naszej gminie na przestrzeni ostatnich lat. Patrząc na ilość i skalę zagrożeń występujących 
we współczesnym świecie nasuwa się pytanie: 
 
 Co możemy w tej sprawie zrobić? 
 Czy możemy skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom?
 Czy istnieją sposoby redukcji strat?
 
 Nie sposób dokładnie, mimo rozwoju wiedzy i technologii, przewidzieć 
gdzie, kiedy i w jakich rozmiarach wystąpią. Możemy za to poważnie ograniczyć 
ich niszczycielskie skutki poprzez dobre przygotowanie sił i środków do neutralizacji 
zagrożenia, a także edukację społeczeństwa w zakresie zachowania się przed,  
w czasie i po wystąpieniu kataklizmu, katastrofy czy innego niebezpieczeństwa.    
 Chciałbym, aby przygotowana broszura przybliżyła Państwu tematykę ochrony 
ludności w zakresie identyfikacji i eliminowania zagrożeń. Nabycie niezbędnych umiejętności 
i odpowiednie ich wykorzystanie w sytuacji zagrożenia jest celem, do którego zmierzają  
wysiłki Obrony Cywilnej.     
 Zachęcam Was do zapoznania się z treścią tejże broszury mając nadzieję, 
że przyczyni się ona do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w naszej gminie, 
a w razie wystąpienia zagrożenia sprawi, iż będą podejmowane działania minimalizujące 
ryzyko i skutki zagrożeń.

 Jednocześnie życzę Wam, aby nigdy nie nastąpiły okoliczności, w których treści te 
okazałyby się przydatne w praktyce.

Z szacunkiem
Dariusz Pomada

Wójt Gminy Mykanów -
Szef Obrony Cywilnej Gminy
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2. OBRONA   CYWILNA

Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju:
• planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych zarówno 

ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, 
• wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności,
• przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanie ich w gotowości do użycia,
• gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków ochrony dla formacji obrony 

cywilnej i ludności,
• wyposażenie formacji obronny cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy  

i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń,
• systematyczne szkolenie w zakresie OC, kadr kierowniczych, jednostek OC, ludności  

w ramach powszechnej samoobrony,
• współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwanie ich 

skutków.

Decyzję o włączeniu sił obrony cywilnej do działań podejmują terenowi szefowie OC.

Zadania obrony cywilnej w czasie wojny:
• organizuje ewakuację ludności,
• organizuje i prowadzi akcję ratunkową, udziela pomocy medycznej poszkodowanym, 
• organizuje pomieszczenia i zaopatrzenie dla poszkodowanej ludności,
• zaopatruje ludność w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
• prowadzi likwidację skażeń i zakażeń,
• pomaga w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami,
• pomaga w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,
• pomaga w ratowaniu żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania,
• udziela doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.

ZAGROŻENIE
 Szeroki zakres zdarzeń, wywołanych celowo lub losowych, które wywierają negatywny 
wpływ na funkcjonowanie politycznych i gospodarczych struktur państwa, na warunki bytowania 
ludności oraz środowiska naturalnego określamy pojęciem zagrożenia.
 Powszechnie wiadomo, że bez względu na porę dnia i roku, możliwe jest wystąpienie 
szeregu poważnych zagrożeń, których ofiarami byli i mogą być również mieszkańcy naszej gminy. 
Skala zagrożeń i ich rodzaj może być bardzo różnorodny.

Do najbardziej prawdopodobnych należą:

Zagrożenia spowodowane działaniem sił przyrody:
• powodzie (podtopienia)
• pożary
• wichury (silne wiatry i huragany)
• burze
• śnieżyce

1. WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH

Pogotowie  Ratunkowe 
Sekcja Wezwań Alarmowych

999, 112

Straż pożarna  (Komenda Miejska PSP) 998, 112  
Policja (KMP) 997, 112
Pogotowie energetyczne 
Tauron dystrybucja (Oddział Częstochowa) 

991
  

Pogotowie gazowe 
Rozdzielnia Gazu w Częstochowie 

992
  

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A w Częstochowie

994

Komisariat Policji w Kłomnicach 34 3281007 
34 3690810

Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie 34 3785100 
34 3785101 
34 3785102       

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Częstochowie

34 3449900 
34 3449901  

Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
w Częstochowie

34 3601161 
34 3601162 
34 3601163  

Urząd Gminy w Mykanowie 34 3288019 
34 3288039 
34 3288045

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 34 3740015
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 34 3288023
 
Broszurę opracowano przy wykorzystaniu materiałów:
„Analiza i kryteria zagrożeń”- opracowanie: S. Sawczak, M. Janowski, M. Janusz- Wrocław 1999 r. 
„Co robić gdy pojawi się zagrożenie?” K. Świercz, A. Fiema- Wydział Zarządzania 
Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obywatelskich Śl.U.W- Katowice 2001r. 
Materiały własne, internet

Opracował:
Mariusz Merc – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 
Dorota Śleszyńska – prac. ds. obrony cywilnej

Druk: intersum.pl
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KAŻDA  RODZINA  NA  CZAS  KLĘSK  ŻYWIOŁOWYCH POWINNA  MIEĆ 
PRZYGOTOWANE  PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE :

• żywność: mięso, owoce i warzywa w puszkach; soki w puszkach, mleko i zupy; cukier, sól 
i przyprawy; wysokokaloryczne pożywienie(witaminy, słodycze, żywność dla niemowląt  
i ludzi starszych, krakersy, suchary, ekstrakty kawy i herbaty);

• wodę: należy zgromadzić najlepiej w plastikowych pojemnikach w ilości 4-5 litrów na osobę 
na okres 3-5 dni;

• odzież i rzeczy do spania: każdy domownik powinien posiadać jedną zmianę bielizny, 
odzieży i butów, a dodatkowo okrycie przeciwdeszczowe, koc lub śpiwór;

• apteczka pierwszej pomocy: podstawowe wyposażenie;
• przybory i narzędzia: turystyczny zestaw do gotowania, radio na baterie, latarki, zapasowe 

baterie, nóż wieloczynnościowy, zapałki lub zapalniczkę, przybory do pisania, gwizdek. 
Zestaw powinien być spakowany i gotowy do zabrania.

                                       
PAMIĘTAJ !!!

Zawsze i w każdej sytuacji zagrożenia stosuj się do zaleceń lokalnego Szefa Obrony 
Cywilnej.

4. ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DOROSŁYCH I DZIECI

Nagłe zatrzymanie krążenia
 Najważniejsze zadanie, jakie ma do wykonania świadek zatrzymania krążenia przed 
przyjazdem karetki pogotowia, to rozpoczęcie zabiegów resuscytacyjnych – uciskania klatki 
piersiowej i wykonywania oddechów ratowniczych.
 W przypadku nagłego zatrzymania krążenia, wczesne rozpoczęcie resuscytacji  – uciskania 
klatki piersiowej i oddechów ratowniczych – zwiększa szanse na przeżycie poszkodowanego.

 Niezwłocznie udzielona pomoc zwiększa 2-3 krotnie szanse na przeżycie poszkodowanego.

• epidemie i epizootie
• długotrwałe upały i susze

Zagrożenia związane z działalnością człowieka:
• katastrofy budowlane
• katastrofy drogowe
• skażenia promieniotwórcze
• skażenia toksycznymi środkami przemysłowymi
• terroryzm
• bioterroryzm
• awarie sieci gazowej, energetycznej, wodociągowej
• inne (niewypały i niewybuchy, katastrofy lotnicze, kolejowe itp.)

3. KRÓTKI  PORADNIK  MIESZKAŃCA

 W razie wystąpienia zagrożenia, katastrofy czy awarii władze gminy będą próbowały 
przyjść każdemu z pomocą. Nie zawsze będzie to jednak możliwe, by w jednym czasie dotrzeć  
w każde miejsce zagrożone. Wobec powyższego każdy z nas powinien być przygotowany do działań 
związanych ze wstępnym zabezpieczeniem się przed grożącym niebezpieczeństwem. Należy 
wiedzieć co robić w przypadku pożaru, powodzi, gdzie szukać schronienia w czasie huraganu, 
jak się przygotować do ewakuacji, jak postępować po ogłoszeniu alarmów. Jak ograniczyć skutki 
katastrof i jak zabezpieczyć swój dobytek przed zniszczeniem. 
 Aby posiąść wymaganą wiedzę w tym zakresie należy w pierwszej kolejności ustalić, co 
Tobie i Twojej rodzinie zagraża.  
 Celowym wówczas jest zastanowienie się z całą rodziną nad następującymi zagadnieniami:
• czy rejon, w którym mieszkasz jest narażony na jakiekolwiek zagrożenia, informacji szukaj  

w Urzędzie Gminy;
• co robić w przypadku ogłoszenia ewakuacji, gdzie rodzina może się zebrać po jej ogłoszeniu- 

podczas ewakuacji wykonuj polecenia osób ją prowadzących;
• poznaj rodzaje sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych, sposoby ich ogłaszania 

i odwoływania (na końcu niniejszej broszury);
• przemyśl zasady zachowania się w przypadku ogłoszenia alarmu lub wystąpienia zagrożenia.
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KAŻDA  RODZINA  NA  CZAS  KLĘSK  ŻYWIOŁOWYCH POWINNA  MIEĆ 
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4. Oceń oddech (przy odchylonej głowie) w ciągu najwyżej 10 SEKUND!
 Poszukuj prawidłowego oddechu za pomocą:

• wzroku – czy widzisz ruchy klatki piersiowej?
• słuchu – czy słyszysz szmer powietrza w czasie wdechu/wydechu?
• dotyku – czy czujesz na policzku strumień powietrza?

JEŚLI poszkodowany ODDYCHA:
 Ułóż go w pozycji bezpiecznej (na boku) i wezwij pomoc (999/112).
JEŚLI poszkodowany NIE ODDYCHA LUB ODDECH JEST NIEPRAWIDŁOWY:

 Wezwij pomoc – 999/112 (zrób to sam lub poproś kogoś o pomoc).

Resuscytacja
Uciskanie klatki piersiowej
1. Rozpocznij uciskanie klatki piersiowej.
2. Ułóż nadgarstek jednej ręki na środku klatki piersiowej.
3. Dołóż drugą dłoń i spleć palce obu dłoni.
4. Pochyl się nad poszkodowanym.
5. Wyprostuj ręce, zablokuj je w łokciach.
6. Uciskaj szybko (100–120/min).
7. Uciskaj głęboko (5–6 cm).
Po wykonaniu 30 uciśnięć wykonaj oddechy ratownicze.

Oddechy ratownicze
1. Odchyl głowę poszkodowanego ku tyłowi (jak w czasie sprawdzania oddechu).
2. Dłonią położoną na czole zaciśnij nos poszkodowanego.
3. Drugą dłonią przytrzymując brodę w górze, utrzymuj otwarte usta.
4. Obejmij swoimi ustami usta poszkodowanego.
5. Wykonaj spokojny wydech do ust poszkodowanego (czas trwania – 1 sekunda).
6. Pozwól, aby powietrze wydostało się z płuc poszkodowanego.
7. Wykonaj kolejny wydech – łącznie wykonaj 2 oddechy ratownicze.
8. Natychmiast rozpocznij następną serię 30 ucisków klatki piersiowej.

Pamiętaj! 
Kontynuuj cykl: 30 uciśnięć klatki piersiowej oraz 2 oddechów ratowniczych do momentu: 
• przyjazdu pogotowia ratunkowego,
• poprawy stanu poszkodowanego,
• wyczerpania fizycznego,
• zagrożenia bezpieczeństwa

Niezwłocznie udzielona pomoc zwiększa szansę na przeżycie poszkodowanego, nawet dwukrotnie.

Ocena poszkodowanego
1. Oceń bezpieczeństwo.
 Sprawdź, czy nie grozi ci żadne niebezpieczeństwo, włóż jednorazowe rękawiczki.
2. Oceń stan przytomności. 
 Potrząśnij poszkodowanego za ramiona. 
 Głośno zapytaj: Co się stało? Czy wszystko w porządku?
Jeśli poszkodowany reaguje.
 Pozostaw poszkodowanego w  pozycji zastanej i  wezwij pomoc (999/112).  
 Regularnie oceniaj stan poszkodowanego.
Jeśli poszkodowany NIE reaguje:
 Poproś o pomoc lub wzywaj pomocy (proś o przygotowanie telefonu komórkowego).

3. Udrożnij drogi oddechowe.
 
Obróć ostrożnie poszkodowanego na plecy i odchyl głowę ku tyłowi:

• jedna dłoń na czole,
• druga dłoń 2–3 palcami unosi brodę do góry.
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pomocy zaczyna się już w chwili podjęcia kroków zmierzających do zabezpieczenia terenu  
i uzyskania fachowej pomocy. Działania te mogą decydować o uratowaniu życia poszkodowanych.
 
 Udzielając pierwszej pomocy, nigdy nie należy ryzykować swojego bezpieczeństwa,  
a także bezpieczeństwa poszkodowanych i świadków zdarzenia.

JAKIE  INFORMACJE  NALEŻY  PODAĆ,  WZYWAJĄC  KWALIFIKOWANĄ  POMOC  DO  
WYPADKU (ZDARZENIA)?
• kto i skąd dzwoni (imię, nazwisko i numer telefonu),
• co się wydarzyło i jakie są zagrożenia,
• gdzie zdarzył się wypadek,
• kim są poszkodowani, ilu ich jest i w jakim są stanie,
• jakiej pomocy udzielono,
• odpowiedzieć na ewentualne pytania dyspozytora,
• zapytać, kiedy przybędzie pomoc.

Wykaz numerów telefonów gdzie możesz szukać pomocy znajduje się na początku niniejszej 
broszury.

6. POWÓDŹ

 Przez teren gminy nie przepływają większe rzeki, które stanowiłyby istotne zagrożenie 
powodziowe. Nie ma również sztucznych zbiorników wodnych, które w przypadku awarii 
urządzeń hydrotechnicznych stwarzałyby takie zagrożenie. Przez teren gminy przepływają cztery 
cieki wodne: Kocinka, Sękawica, Struga i Tylinka. Jednak nie możemy całkowicie wykluczyć 
wystąpienie zagrożenia powodzią czy miejscowych podtopień. Doświadczenia ostatnich lat 
dowodzą, że zagrożenie powodzią może wystąpić praktycznie wszędzie, szczególnie na terenach 
nisko położonych. Groźne są nie tylko duże rzeki, ale także niewielkie cieki wodne, a nawet rowy 
melioracyjne, które podczas intensywnych opadów mogą powodować lokalne podtopienia.

Bądź  przezorny, przygotuj się   do  powodzi,  zanim  ona  ciebie  zaskoczy!!!

• nie kupuj działki i nie planuj budowy w miejscu, o którym wiadomo, że położone jest na terenie 
zagrożonym zalaniem, sprawdź w Planie Zagospodarowania Przestrzennego   znajdującym 

Zabiegi resuscytacyjne u dzieci.

W przypadku nagłego zatrzymania krążenia wczesne rozpoczęcie resuscytacji – uciskanie klatki 
piersiowej i oddechy ratownicze – zwiększają szanse przeżycia poszkodowanego dziecka.

5. PIERWSZA POMOC NA MIEJSCU WYPADKU (ZDARZENIA)

 Prawny obowiązek udzielania pierwszej pomocy wynika z art. 162 kodeksu karnego, 
którego zapis brzmi:
 „§1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim 
niebezpieczeństwem utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowienie nie  udziela pomocy, mogąc 
jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.
 §2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie 
się zabiegowi lekarskiemu, albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony 
instytucji lub osoby do tego powołanej”
 
 Przesłanką istnienia obowiązku udzielenia pierwszej pomocy jest według kodeksu 
karnego-zaistnienie sytuacji koniecznej. Sytuacją konieczną są wypadki, katastrofy, nagłe 
pogorszenie stanu zdrowia w przebiegu choroby. Obowiązek udzielania pierwszej pomocy odnosi 
się do każdej osoby, której życie jest zagrożone, także do samobójców. Udzielanie pierwszej 
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skorzystaj z pomocy fachowców,
• przed korzystaniem z instalacji wodno-kanalizacyjnej sprawdź całość rur wodociągowych, 

systemu odprowadzania ścieków, stan techniczny i sprawność szamb,
• do wypompowywania wody z piwnic przystąp, gdy poziom wody w gruncie będzie niższy 

niż w zalanej piwnicy, odpompowuj stopniowo 1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie, by 
uniknąć uszkodzenia struktury fundamentów,

• po wysuszeniu, by uniknąć rozwoju grzybów i pleśni ściany, sufity odkaź  mlekiem   
wapiennym z wapna palonego,

• zalane przez powódź studnie, ujęcia wody, ustępy, łazienki oraz urządzenia sanitarne oczyść, 
wysusz i odkaź za pomocą wapna chlorowanego,

• wyrzuć całą żywność, która miała kontakt z wodą powodziową,
• usuń padłe w wyniku powodzi zwierzęta (w tym celu skontaktuj się z urzędem gminy),
• zawiadom odpowiednie służby o zauważonych na Twoim terenie zagrożeniach (zerwane  

linie energetyczne, nieszczelności rurociągu gazowego itp.)

7. POŻAR

Nie dopuść do powstania pożaru. Bądź roztropny przed szkodą .
Najczęstsze przyczyny pożarów to:
• Nieostrożność i beztroska osób dorosłych i dzieci w obchodzeniu się z ogniem otwartym  

i  innymi źródłami ciepła, m.in.:
• pozostawianie na czas nieobecności w domu włączonych odbiorników energii 

elektrycznej (piecyków, kuchenek, żelazek) lub gazowej (kuchenek, urządzeń zasilanych 
gazem z butli), ustawianie ich na podłożu łatwopalnym lub w pobliżu materiałów 
palnych;

• rzucanie niedopałków papierosów do koszy na odpadki, na podłogę, suchą trawę, 
poszycie leśne, w pobliżu słomy lub innych materiałów łatwopalnych;

• posługiwanie się ogniem otwartym na strychach, w komórkach na opał, w oborach;
• pozostawianie zapałek lub innych źródeł ognia w miejscach, do których mają dostęp 

dzieci.
• Wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych.
• Wady budowlane i zastosowanie niewłaściwych materiałów budowlanych.

się w Urzędzie Gminy czy działka jest dopuszczona do zabudowy,
• jeżeli już mieszkasz na terenie zagrożonym powodziami lub podtopieniami nie oszczędzaj na 

izolacji ścian fundamentów, ścian i podłóg piwnic, suteren i garaży,
• ubezpiecz mienie na wypadek powodzi, co pozwoli przynajmniej częściowo   zrekompensować 

straty nią spowodowane,
• przechowuj polisy ubezpieczeniowe, dokumenty, wartościowe przedmioty  

w bezpiecznym miejscu,
• naucz domowników  sposobu odłączania zasilania w energię elektryczną oraz odcinania 

dopływu gazu,
• nie umieszczaj w pomieszczeniach piwnicznych (poniżej poziomu gruntu) urządzeń i sprzętu 

wrażliwego na działanie wody,
• miej przygotowane materiały i podstawowe narzędzia budowlane, przydatne do 

zabezpieczenia budynku przed niewielkim zagrożeniem powodziowym (worki, piasek, folia 
plastikowa, deski, płyty, gwoździe itp.)

Po ogłoszeniu stanu pogotowia lub alarmu powodziowego:
• na bieżąco nasłuchuj komunikatów radiowych i telewizyjnych na temat pogody, stanu wód 

i sytuacji powodziowej,
• stosuj się do zaleceń lokalnych władz odnośnie sposobu postępowania,
• przygotuj odpowiednie wyposażenie na wypadek klęski żywiołowej lub katastrofy (żywność, 

wodę, apteczkę pierwszej pomocy, awaryjne oświetlenie, przenośne radio z zapasowymi 
bateriami itp.) umożliwiające przetrwanie,

• przenieś cenne przedmioty i wyposażenie domu na wyższe kondygnacje budynku,
• przygotuj się do ewentualnej ewakuacji, zapakuj dokumenty i najcenniejsze części dobytku,
• odetnij dopływ energii elektrycznej i gazu do budynku; rozdzielacze, urządzenia elektryczne  

i zawory gazowe zabezpiecz folią plastikową lub innymi materiałami przed zanieczyszczeniem,
• w przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone obszary, 

nie czekaj na wezwanie do ewakuacji,
• przebywając wewnątrz budynku ulokuj się na najwyższej kondygnacji, w pobliżu 

zgromadzonych zapasów i dobytku przeznaczonego do zabrania w razie ewakuacji,
• zabezpiecz dom workami z piaskiem, deskami, folią, lub innymi materiałami podręcznymi,
• nie chodź po obszarach zalanych wodą, jeśli woda przemieszcza się szybko,
• jeśli musisz przejść zalany obszar, użyj tyczki do badania gruntu przed sobą. Do przejścia 

wybieraj miejsca bez prądu powodziowego,
• jeśli jest spodziewana duża powódź, dopuść swobodny wlew wód powodziowych do 

piwnicy Twojego domu lub sam napełnij ją czystą wodą. Unikniesz w ten sposób zagrożenia 
uszkodzenia  fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód  powodziowych.   

Po powodzi:
• słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych, przestrzegaj zaleceń lokalnych władz, wróć 

do domu gdy będziesz miał pewność, że jest to bezpieczne,
• zachowaj szczególną ostrożność, gdy wyjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią,
• po powrocie do domu dokonaj jego szczegółowych oględzin, sprawdź stan fundamentów, 

ścian, podłóg, okien i drzwi. Upewnij się, że budynek nie grozi zawaleniem,
• sprawdź stan instalacji elektrycznej i gazowej, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
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budowlany stwierdzi, że budynek nie jest bezpieczny i musisz opuścić dom: poproś Policję  
o pilnowanie Twojego domu podczas nieobecności, zabierz ze sobą dokumenty tożsamości, rzeczy 
osobiste, polisę ubezpieczeniową. Poinformuj przyjaciół, krewnych, agenta ubezpieczeniowego, 
pracodawcę, szkołę, Urząd Pocztowy o miejscu Twojego tymczasowego zakwaterowania.

8. WYPALANIE TRAW

 Wszyscy powinni włączyć się do działań na rzecz upowszechniania świadomości  
o zgubnych i nieodwracalnych skutkach wypalania roślinności, o zagrożeniach, które dotyczą 
każdego mieszkańca miasta.

 Wzniecony ogień często przenosi się na zabudowania mieszkalne, gospodarcze, 
stanowiąc bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia oraz mienia ludzi. Ofiarami pożaru stają się 
niejednokrotnie podpalacze, zaskoczeni przez płomienie powstałe w wyniku pożaru. W pożarach 
traw giną zwierzęta domowe i leśne.

 Ograniczenie widoczności wzdłuż szlaków komunikacyjnych utrudnia ruch i może być 
przyczyną groźnych wypadków. Ogień może ogarniać także sterty siana lub zbóż. W warunkach 
niskiej wilgotności ściółki przy wysokich temperaturach łatwo o przeniesienie ognia na obszary 
leśne.

 Pożary wskutek wypalania traw są trudne do opanowania, szczególnie szybko 
rozprzestrzeniają się przy porywach wiatru. Gaszenie płonących nieużytków, często o dużych 
rozmiarach, angażuje znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych, potencjalnie niezbędnych  
w innym miejscu dla ratowania życia i mienia ludzkiego. Likwidując pożar strażacy ponoszą 
ryzyko, którego można było uniknąć.
 

Sezonowe nasilenie wypalania traw zbiega się z okresem zwiększonego zagrożenia pożarowego 
w lasach.

• Uderzenia piorunów.
• Samozapalenie się niektórych materiałów, np. torfu, słomy, siana, farb olejnych, nawozów 

sztucznych, miału węglowego itp.

 Zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczny sprzęt gaśniczy i naucz rodzinę 
posługiwania się nim. Naucz dzieci, jak informować o pożarze przez telefon.

W czasie pożaru: 
 Niezwłocznie zaalarmuj przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące   
w strefie zagrożenia; wezwij straż pożarną; odłącz dopływ prądu i gazu; przystąp niezwłocznie 
przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i niesienia pomocy osobom 
zagrożonym, w przypadku koniecznym przystąp do ewakuacji ludzi i mienia. Uważaj na 
wydzielający się w czasie pożaru niewidoczny i bez zapachu tlenek węgla (czad), który również 
zabija. Czynności ratownicze wykonuj w taki sposób, aby nie doszło do powstania paniki, jaka może 
ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu. Panika może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych 
w skutkach wypadków w trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Prowadząc 
jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożaru kieruj się rozwagą w podejmowaniu decyzji. 
Po przybyciu specjalistycznych sił ratowniczych bezwzględnie podporządkuj się poleceniom 
kierującego akcją.

PAMIĘTAJ !!!
Ratowanie ludzi jest najważniejszym celem akcji ratowniczej i temu należy podporządkować 
wszystkie przedsięwzięcia.
 
 Jeśli ubranie pali się na Tobie zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj się do chwili stłumienia 
ognia - ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia. Nie gaś urządzeń elektrycznych wodą 
– mogą być pod napięciem, co grozi porażeniem prądem elektrycznym. Wyprowadź wszystkie 
osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy. Gdy pożar 
obudzi Cię ze snu zbadaj czy drzwi są ciepłe, jeśli tak to nie otwieraj, lecz wykorzystaj inne drogi 
do opuszczenia pomieszczenia (jeśli to możliwe). Jeśli nie możesz wyjść z pomieszczenia uszczelnij 
drzwi, kanały wentylacyjne, by nie przedostał się przez nie dym, otwórz okno i wzywaj pomocy. 
Gdy musisz wyjść przez pomieszczenia zadymione, to zakryj usta i nos ręcznikiem, okryj się 
najlepiej mokrym kocem i przemieszczaj tuż przy podłodze- dym i gorące powietrze unosi się do 
góry, a dołem powietrze jest chłodniejsze i mniej zadymione. Opuszczając mieszkanie, zabierz ze 
sobą wszystkich domowników. Dzieci potrafią chować się przed ogniem w miejscach, w których 
ich nie widać: w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą itp.

Po pożarze: 
 Nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku, zanim służby ratownicze nie 
stwierdzą, że jest bezpieczny pod względem budowlanym, energetycznym itp. Dachy i stropy 
mogą być osłabione i grozić zawaleniem. Gdy potrzebujesz żywności, mieszkania, straciłeś 
w pożarze osobiste przedmioty, zwróć się do urzędu gminy lub skontaktuj się z organizacjami 
wspomagającymi poszkodowanych. Wezwij agenta ubezpieczeniowego przed wyrzuceniem 
zniszczonych przedmiotów. Jeśli jesteś dzierżawcą  lub lokatorem wezwij właściciela. Wyrzuć 
żywność, napoje, lekarstwa, które narażone były na wysoka temperaturę i dym. Jeżeli inspektor 
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rodzaj niebezpiecznej substancji wg międzynarodowych oznaczeń, umieszczonych z tyłu  
i przodu pojazdu.

                     

Podczas  awarii:
Przebywając w miejscu, w którym nastąpiła awaria połączona z uwolnieniem toksycznych 
środków należy:
• zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi, powiadomić straż pożarną,
• zamknąć okna i wyłączyć wentylację, gdy znajdujesz się w samochodzie,
• chronić drogi oddechowe dostępnymi środkami (chusteczka, szalik, ręcznik zmoczony  

w  wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczonej),
• opuścić rejon zagrożony, kierując się prostopadle do kierunku wiatru, omijając miejsce 

awarii. Jeśli jest to niemożliwe, a miejsce awarii nie jest Ci znane, schroń się do  pomieszczeń,
• stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach,
• jak najszybciej zabrać dzieci i osoby  niepełnosprawne, wyłączyć urządzenia 

gazowe i elektryczne, wygasić piece, zamknąć przewody kominowe  
i wentylacyjne. Gdy zostanie zarządzona ewakuacja - zamknij okna, mieszkanie, powiadom 
sąsiadów i udaj się w kierunku wskazanym w komunikatach lub przez służby porządkowe,

• przystąpić niezwłocznie do uszczelniania okien, drzwi, otworów wentylacyjnych oraz  innych 
możliwych dróg przedostania się toksycznego środka, gdy nie zdążyłeś opuścić mieszkania,

• wykorzystać zastępcze i podręczne środki ochrony dróg oddechowych i skóry 
(maski tkaninowe, płaszcze impregnowane, okulary ochronne, tampony  
z waty lub gazy),

• zabezpieczyć żywność w szczelnych pojemnikach,
• słuchać komunikatów radiowych i telewizyjnych i stosować się do przekazywanych zaleceń  

i komunikatów.

Po  awarii:
• do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczaj uszczelnionych 

pomieszczeń,
• po przejściu obłoku skażonego powietrza i odwołaniu alarmu, dokładnie przewietrz wszystkie 

pomieszczenia,
• nie spożywaj żywności, która nie była odpowiednio zabezpieczona, poddaj się badaniu przez 

terenową stację sanitarno-epidemiologiczną, 
• jeśli przebywałeś w strefie skażonej, zdejmij ubranie, dużą ilością wody przemyj oczy, usta, 

nos i weź  prysznic, a następnie zgłoś się do lekarza,
• skażoną odzież spakuj w szczelnym pudle (worku foliowym) i zgłoś do gminy konieczność 

jej usunięcia,
• dowiedz się w urzędzie gminy czy i jak odkazić ziemię i nieruchomości.

Sankcje prawne:
 
 Osobom łamiącym stosowne przepisy grozi kara aresztu albo grzywny. 
Dodatkowo wypalanie traw jest obecnie traktowanie jako działanie wbrew 
tzw. dobrej kulturze rolnej, będące podstawą do pozbawienia rolnika dopłat  
z funduszów Unii Europejskiej.

                  

9. WYPADKI Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI

 Toksyczne środki przemysłowe (TSP) są produkowane, przechowywane lub przewożone 
w celu zabezpieczenia i utrzymania produkcji szeregu wyrobów niezbędnych dla społeczeństwa. 
Stosuje się je w bardzo wielu gałęziach przemysłu np. gumowym, celulozowo-papierniczym, 
metalurgicznym, przy produkcji nawozów sztucznych, farb i lakierów. W przypadku wydostania 
się tych środków, najczęściej wysokotoksycznych związków chemicznych  ze zbiorników, cystern 
lub aparatury technologicznej mogą powstawać zagrożenia dla ludzi i środowiska, często  
o charakterze katastrofy ekologicznej. Wyciek substancji toksycznych do środowiska może 
nastąpić w wyniku awarii produkcyjnej, zniszczenia zakładu, zbiornika lub podczas transportu.
 Na terenie gminy nie ma zakładów pracy produkujących  lub magazynujących środki 
toksyczne. Pewne zagrożenie  TSP stanowią środki przewożone po następujących drogach 
kołowych i kolejowych:
• droga krajowa DK-1,
• droga wojewódzka D-483 Częstochowa-Łask,
• droga kolejowa Częstochowa- Chorzew- Siemkowice,
którymi głównie przewożone są różnego rodzaju środki toksyczne jak: etylina, olej 
napędowy, propan-butan, acetylen, amoniak, chlor ciekły, materiały wybuchowe  
i wiele innych. W wyniku katastrofy drogowej z udziałem samochodu lub cysterny 
z tymi środkami zagrożona byłaby ludność zamieszkała przy tych drogach  
w promieniu około 2km, w zależności od rodzaju, ilości środka toksycznego oraz kierunku i siły 
wiatru.

ZAPAMIĘTAJ !!!
 Pojazdy samochodowe przewożące substancje niebezpieczne są oznakowane 
pomarańczowymi prostokątnymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi, oznaczającymi 
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Zbliżając się do pojazdów, które uległy wypadkowi :
• weź gaśnicę podręczną i apteczkę pierwszej pomocy,
• weź jakiś sprzęt, którym będziesz mógł wybić szybę w pojeździe (może Ci to ułatwić otwarcie 

zamkniętych drzwi),
• weź ze sobą nóż do przecięcia pasów,
• upewnij się, że pojazd nie ulega samoczynnemu przemieszczaniu się,
• sprawdź z daleka czy z pojazdu nic nie wycieka,
• zachowaj szczególną ostrożność,
• próbuj cały czas zatrzymywać inne pojazdy do pomocy.

Jeśli już jesteś przy pojeździe :
• sprawdź, które drzwi się otwierają (ułatwi to kontakt z poszkodowanym),
• jeśli nie potrafisz otworzyć drzwi to zbij szybę (uważaj!!!), w taki sposób aby nie powodować 

dodatkowych urazów u poszkodowanego,
• wyjmij kluczyki ze stacyjki i zostaw je w samochodzie,
• oceniaj cały czas, czy dalsze czynności ratownicze nie zagrażają Twojemu zdrowiu  

i życiu,
• jeśli samochód stanie w płomieniach użyj gaśnicy, którą wiozłeś ze sobą,
• jeśli u poszkodowanego (poszkodowanych) nie ma oznak życia (brak tętna, oddechu) 

podejmij REANIMACJĘ,
• najskuteczniejsze działania ratownicze wykonasz poza pojazdem (ewakuacja poszkodowanych 

z pojazdu).

Alarmuj służby ratownicze, a w przypadku gdy:
• samochód nie jest narażony na  niekontrolowany ruch lub przemieszczanie,
• nie ma wycieków paliwa,
• odłączona jest instalacja elektryczna pojazdu,
• miejsce zdarzenia jest odpowiednio zabezpieczone,
• poszkodowani dają oznaki życia, ale są uwięzieni w pojeździe, przystąp do udzielania im 

pierwszej pomocy (opatrzenia ran, tamowania krwotoków, ustabilizowania kręgosłupa  
i kończyn, itp.) Kontroluj oddech i pracę serca poszkodowanych, okryj ich kocem lub odzieżą. 
Zostań przy  poszkodowanych do czasu przyjazdu służb ratowniczych.

Art.162 § 1 Kodeksu Karnego: 
Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem 
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić  bez 
narażenia siebie i innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
                                 

                                      

10. KATASTROFY DROGOWE

 Łączna długość dróg przebiegających przez teren gminy wynosi około 150 km. Drogi  
o bardzo dużym nasileniu ruchu kołowego to:
• droga krajowa DK – 1
• droga wojewódzka D - 483 Częstochowa – Łask
• droga powiatowa Kamyk - Kuźnica Kiedrzyńska - Mykanów – Borowno.
 
 Są to drogi o największej wypadkowości na terenie gminy. Nieustanna rozbudowa sieci 
dróg i różnorodność przewożonych ładunków zwiększają zagrożenie wystąpienia katastrofy  
i wypadku drogowego. Powszechność motoryzacji nakłada na obywateli obowiązek znajomości 
podstawowych zasad i czynności do wykonania w razie wystąpienia katastrofy drogowej lub 
wypadku.

Jeśli  jesteś  świadkiem  wypadku  drogowego  to zabezpiecz miejsce zdarzenia:
• „zasłoń” miejsce wypadku oraz osoby udzielające pomocy bryłą pojazdu, który musi mieć 

włączone światła awaryjne i postojowe (w warunkach nocnych konieczne są światła mijania 
-  to one oświetlają miejsce wypadku),

• w odpowiedniej odległości ustaw trójkąty ostrzegawcze (własny lub z pojazdów 
poszkodowanych),

• jeśli w wypadku nie było osób poszkodowanych, usuń z jezdni uszkodzone pojazdy, aby nie 
były przyczyną kolejnego, groźnego wypadku,

• przy pomocy telefonu komórkowego lub radia CB wezwij służby ratownicze i policję 
(połączenie z numerami alarmowymi 998,997,999,112 jest bezpłatne),

• jeżeli nie możesz spełnić powyższego warunku, spróbuj zatrzymać inne pojazdy  
i proś o pomoc (sam możesz nie być skuteczny w działaniu),

• jeśli nie masz szans na pomoc innych, nie trać czasu zacznij działać sam, najważniejsze 
dla rannych bez pulsu i oddechu są pierwsze 4 minuty, ale pomoc im udzielona musi być 
fachowo. Nie rób tego, jeżeli nie umiesz zrobić tego prawidłowo, ponieważ możesz pogłębić 
urazy, a nawet spowodować  śmierć poszkodowanego.

PAMIĘTAJ, aby wszystkie czynności wykonywać z rozwagą, bez niepotrzebnych emocji  
i dodatkowych zniszczeń, do czasu aż przybędą specjalistyczne służby ratownicze. 
PAMIĘTAJ, że Ty również możesz znaleźć się podobnej sytuacji.
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urazy, a nawet spowodować  śmierć poszkodowanego.

PAMIĘTAJ, aby wszystkie czynności wykonywać z rozwagą, bez niepotrzebnych emocji  
i dodatkowych zniszczeń, do czasu aż przybędą specjalistyczne służby ratownicze. 
PAMIĘTAJ, że Ty również możesz znaleźć się podobnej sytuacji.
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Gdy jesteś unieruchomiony (przysypany)
• nawołuj pomocy, stukaj w lekkie elementy metalowe, ułatwisz ratownikom ustalić Twoją 

lokalizację.

Gdy opuściłeś dom (mieszkanie):
• powiadom kierującego akcja ratowniczą o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy zostali 

jeszcze w pomieszczeniach budynku oraz o osobach, które aktualnie przebywają poza domem  
(w pracy, w szkole itp.),

• jeśli posiadasz informacje pomocne w akcji ratowniczej, przekaż je niezwłocznie służbie 
ratowniczej,

• nie przeszkadzaj w pracy ratownikom,
• nie wracaj na miejsce katastrofy, ani nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku bez 

zezwolenia  służb budowlanych, które określą, czy jest to bezpieczne,
• o ile doznałeś obrażeń (jesteś ranny), zgłoś się do punktu pomocy medycznej,
• zgłoś swoje potrzeby do punktu pomocy społecznej lub władz gminy.

 Kiedy jesteś świadkiem katastrofy budowlanej, niezwłocznie powiadom Straż Pożarną, 
Policję, Pogotowie Ratunkowe.

12. WYPADKI RADIOLOGICZNE

 Mogą zdarzyć się wszędzie tam, gdzie materiały radioaktywne są używane, 
składowane lub transportowane. Takie wypadki mogą wydarzyć się w elektrowniach 
jądrowych (Czarnobyl-1986), szpitalach, uniwersytetach, laboratoriach badawczych,  
w zakładach przemysłowych, na głównych drogach i liniach kolejowych.

           Wypadki radiologiczne są niebezpieczne z powodu szkodliwego oddziaływania niektórych 
typów promieniowania na komórki ciała. Im dłużej dana osoba jest narażona na promieniowanie, 
tym większe jest zagrożenie. Ludzie każdego dnia pochłaniają dawkę promieniowania ze słońca, 
radioaktywnych pierwiastków znajdujących się w glebie, urządzeń domowych, takich jak: 
telewizory, kuchenki mikrofalowe oraz rentgenowskie urządzenia medyczne i stomatologiczne.          
           

11. KATASTROFY BUDOWLANE

 Katastrofy budowlane są następstwem szkód górniczych, wad budowlanych, błędów 
eksploatacyjnych, a także wystąpienia innych zagrożeń np. pożaru, powodzi, wichury itp.
 Teren Gminy Mykanów nie jest objęty eksploatacją górniczą, a więc nie istnieje 
zagrożenie katastrofami budowlanymi, spowodowanymi szkodami górniczymi. Nie istnieje 
również zagrożenie wystąpienia  osuwisk mas skalnych, wynikających z ukształtowania terenu 
i lokalnych warunków geologicznych. Budynki mieszkalne na terenie gminy to budynki  
w większości wybudowane w latach powojennych (głównie w latach 70-tych i 80 tych), a więc 
w małym stopniu wyeksploatowane, raczej nie stwarzają zagrożeń budowlanych czy katastrof 
budowlanych. Prawdopodobne mogą być tylko katastrofy budowlane,  spowodowane wadami 
konstrukcyjnymi i technologicznymi lub wybuchami gazu (butle gazowe, nieszczelna instalacja 
gazowa) itp.

W celu zabezpieczenia:
• zainstaluj w domu czujniki (wykrywacze) gazu,
• naprawę wszelkich awarii pozostaw fachowcom,
• zapoznaj się z położeniem zaworów instalacji gazowej, wyłączników energii elektrycznej  

i  bezpieczników, sposobu ich wyłączania w razie zagrożenia,
• naucz domowników (dzieci) numerów telefonów: pogotowia gazowego, straży, policji. 

 W przypadku zaistnienia katastrofy budowlanej nie wpadaj w panikę, działaj 
rozważnie i spokojnie.

Opuszczając dom, mieszkanie:
• wyłącz instalację gazową , elektryczną, wodną,
• zabierz ze sobą dokument tożsamości i inne ważne dokumenty, żywność, koce, odzież, 

pieniądze. Zadbaj o to, aby dom opuścili wszyscy domownicy oraz sąsiedzi, zachowaj 
szczególną ostrożność,

• o ile nie możesz opuścić budynku (mieszkania) drzwiami wyjściowymi przez klatkę  schodową  
z powodu zagrożenia lub innych przeszkód uciekaj przez okno (jeśli to możliwe).

Gdy nie masz możliwości opuszczenia domu :
• wywieś w oknie białe prześcieradło lub obrus jako znak dla ratowników, że potrzebujesz  

pomocy.
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Gdy jesteś unieruchomiony (przysypany)
• nawołuj pomocy, stukaj w lekkie elementy metalowe, ułatwisz ratownikom ustalić Twoją 

lokalizację.

Gdy opuściłeś dom (mieszkanie):
• powiadom kierującego akcja ratowniczą o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy zostali 

jeszcze w pomieszczeniach budynku oraz o osobach, które aktualnie przebywają poza domem  
(w pracy, w szkole itp.),

• jeśli posiadasz informacje pomocne w akcji ratowniczej, przekaż je niezwłocznie służbie 
ratowniczej,

• nie przeszkadzaj w pracy ratownikom,
• nie wracaj na miejsce katastrofy, ani nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku bez 

zezwolenia  służb budowlanych, które określą, czy jest to bezpieczne,
• o ile doznałeś obrażeń (jesteś ranny), zgłoś się do punktu pomocy medycznej,
• zgłoś swoje potrzeby do punktu pomocy społecznej lub władz gminy.

 Kiedy jesteś świadkiem katastrofy budowlanej, niezwłocznie powiadom Straż Pożarną, 
Policję, Pogotowie Ratunkowe.

12. WYPADKI RADIOLOGICZNE

 Mogą zdarzyć się wszędzie tam, gdzie materiały radioaktywne są używane, 
składowane lub transportowane. Takie wypadki mogą wydarzyć się w elektrowniach 
jądrowych (Czarnobyl-1986), szpitalach, uniwersytetach, laboratoriach badawczych,  
w zakładach przemysłowych, na głównych drogach i liniach kolejowych.

           Wypadki radiologiczne są niebezpieczne z powodu szkodliwego oddziaływania niektórych 
typów promieniowania na komórki ciała. Im dłużej dana osoba jest narażona na promieniowanie, 
tym większe jest zagrożenie. Ludzie każdego dnia pochłaniają dawkę promieniowania ze słońca, 
radioaktywnych pierwiastków znajdujących się w glebie, urządzeń domowych, takich jak: 
telewizory, kuchenki mikrofalowe oraz rentgenowskie urządzenia medyczne i stomatologiczne.          
           

11. KATASTROFY BUDOWLANE

 Katastrofy budowlane są następstwem szkód górniczych, wad budowlanych, błędów 
eksploatacyjnych, a także wystąpienia innych zagrożeń np. pożaru, powodzi, wichury itp.
 Teren Gminy Mykanów nie jest objęty eksploatacją górniczą, a więc nie istnieje 
zagrożenie katastrofami budowlanymi, spowodowanymi szkodami górniczymi. Nie istnieje 
również zagrożenie wystąpienia  osuwisk mas skalnych, wynikających z ukształtowania terenu 
i lokalnych warunków geologicznych. Budynki mieszkalne na terenie gminy to budynki  
w większości wybudowane w latach powojennych (głównie w latach 70-tych i 80 tych), a więc 
w małym stopniu wyeksploatowane, raczej nie stwarzają zagrożeń budowlanych czy katastrof 
budowlanych. Prawdopodobne mogą być tylko katastrofy budowlane,  spowodowane wadami 
konstrukcyjnymi i technologicznymi lub wybuchami gazu (butle gazowe, nieszczelna instalacja 
gazowa) itp.

W celu zabezpieczenia:
• zainstaluj w domu czujniki (wykrywacze) gazu,
• naprawę wszelkich awarii pozostaw fachowcom,
• zapoznaj się z położeniem zaworów instalacji gazowej, wyłączników energii elektrycznej  

i  bezpieczników, sposobu ich wyłączania w razie zagrożenia,
• naucz domowników (dzieci) numerów telefonów: pogotowia gazowego, straży, policji. 

 W przypadku zaistnienia katastrofy budowlanej nie wpadaj w panikę, działaj 
rozważnie i spokojnie.

Opuszczając dom, mieszkanie:
• wyłącz instalację gazową , elektryczną, wodną,
• zabierz ze sobą dokument tożsamości i inne ważne dokumenty, żywność, koce, odzież, 

pieniądze. Zadbaj o to, aby dom opuścili wszyscy domownicy oraz sąsiedzi, zachowaj 
szczególną ostrożność,

• o ile nie możesz opuścić budynku (mieszkania) drzwiami wyjściowymi przez klatkę  schodową  
z powodu zagrożenia lub innych przeszkód uciekaj przez okno (jeśli to możliwe).

Gdy nie masz możliwości opuszczenia domu :
• wywieś w oknie białe prześcieradło lub obrus jako znak dla ratowników, że potrzebujesz  

pomocy.
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• w przypadku zarządzenia ewakuacji zabierz ze sobą najcenniejsze rzeczy osobiste, odzież, 
dokumenty i produkty żywnościowe. Zabezpiecz mieszkanie.

13. BURZA, WICHURY, HURAGANY

BURZA - najczęstszą przyczyną jej występowania jest powstanie chmur burzowych na skutek 
silnych, pionowych ruchów powietrza. Zjawisko to ma miejsce najczęściej w okresie letnim. Burzy 
najczęściej towarzyszą wyładowania atmosferyczne, ulewy i gradobicia.

WICHURY - wiatry wiejące z prędkością powyżej 75 km/godz. mogące powodować uszkodzenie 
budynków, łamać i wyrywać drzewa z korzeniami oraz paraliżować komunikację i transport.

HURAGANY - wiatry wiejące z prędkością powyżej 120 km/godz. powodują rozległe spustoszenia 
w strefie swojego działania.

Bądź przygotowany na wystąpienie burzy, wichury, huraganu:
• ubezpiecz swoje mieszkanie, dom, samochód, zwierzęta, uprawy polowe;
• przygotuj swój dom (zabezpiecz okna, rynny, uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogłyby 

przyczynić się do powstania szkód w przypadku porwania ich przez wiatr),
• pozamykaj zwierzęta oraz odpowiednio zabezpiecz pomieszczenia, w których się znajdują, 

sprawdź drożność studzienek kanalizacyjnych i rowów,
• upewnij się, czy Twoje radio i latarka działają jak należy. Przygotuj zapas baterii,
• sprawdź stan domowej apteczki pierwszej pomocy i w razie potrzeby uzupełnij w niezbędne 

leki i materiały,
• zaopatrz się w paliwo do samochodu (może być potrzebny).

W czasie burzy, wichury, huraganu:
• zachowaj spokój, nie wychodź na zewnątrz, jeśli nie jest to absolutnie  konieczne,
• zamknij okna, usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom,
• schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od oszklonych okien, 

sufitów i drzwi,
• wyłącz z gniazdek wszystkie zbędne urządzenia elektryczne oraz anteny,
• miej przygotowane latarki i dodatkowe baterie,

 Promieniowanie nie jest wykrywalne przez wzrok, węch ani żaden inny organ zmysłu. 
Aby zminimalizować skutki promieniowania należy wiedzieć, że istnieją trzy czynniki które o tym 
decydują:

1. Odległość od źródła promieniowania -  im większa, tym mniejszą dawkę otrzymasz;
2. Osłona - podobnie jak odległość, im bardziej ciężkie i gęste materiały pomiędzy Tobą 

a źródłem promieniowania, tym lepiej. Dlatego władze gminy mogą doradzić Ci pozostanie  
w domu, o ile wypadek nie wydarzył się w pobliżu. W wielu przypadkach ściany Twojego 
domu są wystarczającą osłoną zabezpieczającą Twoje zdrowie;

3. Czas - większość zdarzeń radioaktywnych stosunkowo szybko traci natężenie  promieniowania. 
Ograniczenie czasu przebywania w zasięgu zagrożenia zmniejszy pochłoniętą dawkę 
promieniowania. Po wystąpieniu zagrożeń radiologicznych, lokalne władze będą monitorować 
wszystkie wypadki pojawienia się promieniowania i określać koniec zagrożenia.

Jak  się  zachować  podczas  wydarzenia?
• zachowaj spokój - nie wszystkie wypadki związane z wydostaniem się substancji  

promieniotwórczych są dla Ciebie niebezpieczne. Wypadek może dotyczyć określonego   
rejonu i nie powodować zagrożenia poza tym obszarem;

• nasłuchuj lokalnych rozgłośni radiowych i telewizyjnych oraz podawanych przez urządzenia 
nagłaśniające radiowozów policji i straży pożarnej komunikatów, stosując się do   ich zaleceń. 
Jeśli jest to zalecane - pozostań w domu; 

• w przypadku zaniechania ewakuacji - pozostań w domu
• zabezpiecz zwierzęta lub weź je do domu;
• uszczelnij i pozamykaj okna oraz drzwi;
• wyłącz wentylację, ogrzewanie nawiewowe itp.;
• zamknij (uszczelnij) zasuwy kominowe i piecowe; udaj się do piwnicy lub innych pomieszczeń 

poniżej powierzchni gruntu i pozostań w nich do czasu ogłoszenia komunikatu, że zagrożenie 
minęło i jest bezpiecznie;

• jeśli musisz wyjść na zewnątrz, zakryj usta i nos mokrym ręcznikiem;
• bądź przygotowany do ewakuacji lub schronienia się na dłuższy czas w swoim domu;
• przechowuj żywność w szczelnych pojemnikach lub lodówce:
• niezabezpieczoną żywność przed schowaniem dokładnie opłucz;
• zrezygnuj ze spożywania owoców, warzyw i wody z niepewnych źródeł.

Gdy powracasz do miejsca schronienia z zewnątrz :
• spłucz i zmień odzież oraz obuwie,
• dokładnie umyj całe ciało,
• włóż rzeczy noszone na zewnątrz do plastikowej torby i szczelnie ją zamknij;
• postępuj zgodnie z zaleceniami, określonymi przez władze (służby ratownicze) do czasu 

odwołania zagrożenia skażeniem promieniotwórczym.

Po  wydarzeniu :
• gdy bezpośrednie zagrożenie minęło, opuść ukrycie i w razie najmniejszych podejrzeń 

o skażenie poddaj siebie i rodzinę zabiegom sanitarnym,
• unikaj spożywania żywności z Twojego ogrodu oraz mleka od Twych krów dopóki nie będą 

zbadane przez terenową stację sanitarno-epidemiologiczną,
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• w przypadku zarządzenia ewakuacji zabierz ze sobą najcenniejsze rzeczy osobiste, odzież, 
dokumenty i produkty żywnościowe. Zabezpiecz mieszkanie.

13. BURZA, WICHURY, HURAGANY

BURZA - najczęstszą przyczyną jej występowania jest powstanie chmur burzowych na skutek 
silnych, pionowych ruchów powietrza. Zjawisko to ma miejsce najczęściej w okresie letnim. Burzy 
najczęściej towarzyszą wyładowania atmosferyczne, ulewy i gradobicia.

WICHURY - wiatry wiejące z prędkością powyżej 75 km/godz. mogące powodować uszkodzenie 
budynków, łamać i wyrywać drzewa z korzeniami oraz paraliżować komunikację i transport.

HURAGANY - wiatry wiejące z prędkością powyżej 120 km/godz. powodują rozległe spustoszenia 
w strefie swojego działania.

Bądź przygotowany na wystąpienie burzy, wichury, huraganu:
• ubezpiecz swoje mieszkanie, dom, samochód, zwierzęta, uprawy polowe;
• przygotuj swój dom (zabezpiecz okna, rynny, uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogłyby 

przyczynić się do powstania szkód w przypadku porwania ich przez wiatr),
• pozamykaj zwierzęta oraz odpowiednio zabezpiecz pomieszczenia, w których się znajdują, 

sprawdź drożność studzienek kanalizacyjnych i rowów,
• upewnij się, czy Twoje radio i latarka działają jak należy. Przygotuj zapas baterii,
• sprawdź stan domowej apteczki pierwszej pomocy i w razie potrzeby uzupełnij w niezbędne 

leki i materiały,
• zaopatrz się w paliwo do samochodu (może być potrzebny).

W czasie burzy, wichury, huraganu:
• zachowaj spokój, nie wychodź na zewnątrz, jeśli nie jest to absolutnie  konieczne,
• zamknij okna, usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom,
• schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od oszklonych okien, 

sufitów i drzwi,
• wyłącz z gniazdek wszystkie zbędne urządzenia elektryczne oraz anteny,
• miej przygotowane latarki i dodatkowe baterie,

 Promieniowanie nie jest wykrywalne przez wzrok, węch ani żaden inny organ zmysłu. 
Aby zminimalizować skutki promieniowania należy wiedzieć, że istnieją trzy czynniki które o tym 
decydują:

1. Odległość od źródła promieniowania -  im większa, tym mniejszą dawkę otrzymasz;
2. Osłona - podobnie jak odległość, im bardziej ciężkie i gęste materiały pomiędzy Tobą 

a źródłem promieniowania, tym lepiej. Dlatego władze gminy mogą doradzić Ci pozostanie  
w domu, o ile wypadek nie wydarzył się w pobliżu. W wielu przypadkach ściany Twojego 
domu są wystarczającą osłoną zabezpieczającą Twoje zdrowie;

3. Czas - większość zdarzeń radioaktywnych stosunkowo szybko traci natężenie  promieniowania. 
Ograniczenie czasu przebywania w zasięgu zagrożenia zmniejszy pochłoniętą dawkę 
promieniowania. Po wystąpieniu zagrożeń radiologicznych, lokalne władze będą monitorować 
wszystkie wypadki pojawienia się promieniowania i określać koniec zagrożenia.

Jak  się  zachować  podczas  wydarzenia?
• zachowaj spokój - nie wszystkie wypadki związane z wydostaniem się substancji  

promieniotwórczych są dla Ciebie niebezpieczne. Wypadek może dotyczyć określonego   
rejonu i nie powodować zagrożenia poza tym obszarem;

• nasłuchuj lokalnych rozgłośni radiowych i telewizyjnych oraz podawanych przez urządzenia 
nagłaśniające radiowozów policji i straży pożarnej komunikatów, stosując się do   ich zaleceń. 
Jeśli jest to zalecane - pozostań w domu; 

• w przypadku zaniechania ewakuacji - pozostań w domu
• zabezpiecz zwierzęta lub weź je do domu;
• uszczelnij i pozamykaj okna oraz drzwi;
• wyłącz wentylację, ogrzewanie nawiewowe itp.;
• zamknij (uszczelnij) zasuwy kominowe i piecowe; udaj się do piwnicy lub innych pomieszczeń 

poniżej powierzchni gruntu i pozostań w nich do czasu ogłoszenia komunikatu, że zagrożenie 
minęło i jest bezpiecznie;

• jeśli musisz wyjść na zewnątrz, zakryj usta i nos mokrym ręcznikiem;
• bądź przygotowany do ewakuacji lub schronienia się na dłuższy czas w swoim domu;
• przechowuj żywność w szczelnych pojemnikach lub lodówce:
• niezabezpieczoną żywność przed schowaniem dokładnie opłucz;
• zrezygnuj ze spożywania owoców, warzyw i wody z niepewnych źródeł.

Gdy powracasz do miejsca schronienia z zewnątrz :
• spłucz i zmień odzież oraz obuwie,
• dokładnie umyj całe ciało,
• włóż rzeczy noszone na zewnątrz do plastikowej torby i szczelnie ją zamknij;
• postępuj zgodnie z zaleceniami, określonymi przez władze (służby ratownicze) do czasu 

odwołania zagrożenia skażeniem promieniotwórczym.

Po  wydarzeniu :
• gdy bezpośrednie zagrożenie minęło, opuść ukrycie i w razie najmniejszych podejrzeń 

o skażenie poddaj siebie i rodzinę zabiegom sanitarnym,
• unikaj spożywania żywności z Twojego ogrodu oraz mleka od Twych krów dopóki nie będą 

zbadane przez terenową stację sanitarno-epidemiologiczną,
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• zaznajom się, jak udzielić pierwszej pomocy w wypadku oparzeń, udaru czy porażenia 
cieplnego, słonecznego,

• zawsze w wypadku wątpliwości kontaktuj się z lekarzem,
• pamiętaj o zwiększonej możliwości wystąpienia zagrożenia pożarowego (las).

15. MROZY I ZAMIECIE ŚNIEŻNE 

Bądź  przygotowany  na  wystąpienie śnieżyc, zawiei i zamieci:
• słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych,
• zgromadź zapasowe baterie, do radia i latarek, zapas wody i żywności nie wymagającej 

gotowania, opał, sól, piasek, zastępcze źródła światła i ogrzewania,
• uszczelnij ściany, okna, drzwi domu,
• jeśli musisz wyjść, ubierz się w ciepłą odzież wielowarstwową i powiadom domowników  

o docelowym miejscu podróży oraz przewidywanym czasie dotarcia na miejsce przeznaczenia,
• zachowaj ostrożność poruszając się po zaśnieżonym i oblodzonym terenie, zwróć uwagę na  

zwisające sople, zwały śniegu na dachach budynków.

PAMIĘTAJ, że jedną z wielu przyczyn ofiar śmiertelnych w zimie jest niewłaściwe 
przygotowanie pojazdu do sezonu zimowego oraz brak znajomości postępowania na wypadek 
unieruchomienia pojazdu lub zabłądzenia podczas podróżowania.

Podróżowanie w zimie:
• jeśli musisz wyruszyć w podróż, rozważ wykorzystanie publicznych środków transportu.  

Jeśli podróżujesz samochodem podróżuj w dzień, nie podróżuj samotnie, informuj innych  
o swoim planie podróży. Używaj głównych dróg, unikaj bocznych dróg i skrótów,

• przygotuj swój samochód do zimy,
• trzymaj „zimowy zestaw” w bagażniku swojego samochodu (łopatkę, migające światło,   

rękawice, koc, czapkę, linę holowniczą, łańcuchy na koła, kable do akumulatora), miej zawsze 
min. połowę zbiornika paliwa.

Jeśli śnieg uwięzi Cię w swoim samochodzie:
• zjedź z głównego pasa, włącz migające światła alarmowe i wywieś jaskrawą tkaninę na antenie 

samochodu lub przez okno,

• nasłuchuj na bieżąco komunikatów pogodowych w radiu,
• jeśli jesteś w samochodzie, stań na poboczu i przeczekaj ulewę (wichurę), unikaj  zatrzymywania 

się pod drzewami, przewodami elektrycznymi, planszami reklamowymi,
• jeśli służby ratownicze zarządzą ewakuację, stosuj się do ich zaleceń i wskazówek.

Po przejściu burzy, wichury:
• zorganizuj pomoc rannym i poszkodowanym,
• jeśli jesteś ubezpieczony  wykonaj zdjęcia zniszczeń, zarówno domu jak i jego  wyposażenia, 

uprzątnij zniszczony sprzęt i dokonaj niezbędnych napraw w swoim domu,
• nie usuwaj zawalonych drzew, które upadły na linie energetyczne. Nie dotykaj zerwanych 

przewodów,
• sprawdź instalację gazową, elektryczną, wodociągową i ściekową w zniszczonym domu.

 O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi 
informuj:
• Straż Pożarną
• Policję
• Pogotowie energetyczne
• Pogotowie gazowe itp.

14. UPAŁ

  Zbyt intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia, spędzanie zbyt długiego czasu na 
słońcu albo zbyt długie przebywanie w przegrzanym miejscu może spowodować uraz termiczny.  
Może przybrać postać oparzenia słonecznego lub przegrzania.

W czasie upału :
• pozostań wewnątrz domu w chłodnych pomieszczeniach np. w piwnicy; jak najmniej 

przebywaj na zewnątrz na słońcu,
• oszczędzaj elektryczność,
• spożywaj lekkie, zbilansowane posiłki, pij dużo płynów, ubieraj się luźno, ochroń głowę  

i twarz kapeluszem, nie opalaj się nadmiernie, stosuj kremy z filtrami ochronnymi, unikaj 
skrajnych różnic temperatur, zwolnij tempo życia,
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(poza obszarem zagrożenia) obiekt szkolny lub remiza ochotniczej straży pożarnej:
• wykorzystuj zalecane drogi ewakuacji,
• nie korzystaj ze skrótów, ponieważ mogą być one zablokowane,
• bądź uważny i nie przejeżdżaj  przez obszary zalane,
• trzymaj się z  dala zerwanych linii elektrycznych,
• zasięgaj informacji od służb porządkowych ratowniczych: policji, straży pożarnej, 

służb medycznych  i stosuj się bezwzględnie do ich poleceń,
• o wszystkich poleceniach związanych z ewakuacją niezwłocznie informuj pozostałe osoby 

będące z Tobą.

 Jeżeli zdążysz przed wyjazdem (ewakuacją) to wykonaj następujące czynności:
• zabierz zapasy: wody, żywności, ubrania, dokumenty, polisy  ubezpieczeniowe i pieniądze,
• zabezpiecz dom (zamknij okna, wyłącz z kontaktów urządzenia elektryczne itp.),
• zamknij główny zawór wody oraz wyłącznik prądu gazu,
• poinformuj rodzinę, gdzie się udajesz.

 Do ewakuacji wykorzystaj własne środki lokomocji lub zadysponowane dla jej potrzeb 
środki komunikacji publicznej skierowane przez służby  Obrony Cywilnej.

17. TLENEK WĘGLA (CZAD)

 Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Dostaje się do 
organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. Uniemożliwia 
prawidłowe rozprowadzenie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenie mózgu oraz innych narządów.

Pamiętaj! Jeśli używasz węgla i drewna dokonuj przeglądów nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
Gdy używasz  gazu ziemnego lub oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla:
ból głowy, ogólne zmęczenie, duszności, trudności z oddychaniem, oddech przyspieszony, 
nieregularny, senność, nudności.
 
 Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, a także zaburzenia orientacji i zdolności 

• pozostań w swoim samochodzie, by ratownicy mogli łatwiej Cię znaleźć. Nie wychodź  
z samochodu, o ile nie masz w zasięgu widoczności budynków, w których mógłbyś znaleźć 
schronienie. Bądź ostrożny - odległość obserwowana poprzez zamieć śnieżną może być  
myląca, nawet niewielka odległość może być niemożliwa do pokonania w głębokim śniegu  
i zamieci,

• włączaj silnik i ogrzewanie na 10 minut w ciągu każdej godziny celu utrzymania ciepła, 
pamiętaj o otworzeniu okna w celu wentylacji. Okresowo usuwaj śnieg i lód z rury wydechowej,

• wykonuj ćwiczenia w celu rozgrzania organizmu, odpoczywając przykrywaj się z innymi 
pasażerami kocami,

• wymieniaj się z innymi w czasie snu. Jedna osoba musi stale czuwać, by obudzić wszystkich, 
gdy zauważy nadchodzącą pomoc,

• nie nadużywaj akumulatora, używaj światła, ogrzewania i radia zależnie od możliwości,  
w nocy włącz wewnętrzne oświetlenie, by ratownicy mogli Cię zobaczyć.

16. EWAKUACJA

 To natychmiastowa konieczność przemieszczenia ludności z rejonów, w których 
wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. W tej sytuacji władze lokalne poprzez 
środki masowego przekazu lub radiowozy straży pożarnej i policji powiadomią Cię  o sposobach 
jej przeprowadzenia. W przypadku zagrożenia mogącego trwać przez dłuższy czas zostaną 
rozplakatowane zarządzenia, komunikaty Wójta oraz rozpropagowane ulotki do mieszkańców 
gminy. Działania te mają na celu podanie kierunku i miejsca docelowego ewakuacji.

Do Ciebie należy:
• słuchać  komunikatów  i stosować się do nich,
• omówić z domownikami sposób ewakuacji stosownie do rodzaju zagrożenia (ustalić 

miejsce ewakuacji, miejsce spotkania, sposób komunikowania się i adresy osób (krewnych  
i przyjaciół) w przypadku rozdzielenia się, czym się ewakuować itp.),

• zgromadzić zestaw rzeczy niezbędnych do przetrwania (żywność, lekarstwa, odzież itp.)
• napełnić bak swojego samochodu. Stacje benzynowe mogą być zamknięte w czasie katastrofy.

Po ogłoszeniu ewakuacji:
• udaj się we wskazane Ci miejsce. W większości  przypadków będzie to najbliżej położony 
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Jak zmniejszyć zagrożenie epidemiologiczne ?
• nie spożywaj żywności niewiadomego pochodzenia;
• nie pij wody ze źródeł nie zbadanych przez odpowiednie służby,
• jeśli jakiś produkt wzbudza twój niepokój - nie spożywaj go;
• przestrzegaj podstawowych zasad higieny,
• unikaj kontaktu z chorymi na choroby zakaźne;
• przestrzegaj terminów szczepień ochronnych;
• zadbaj o szczepienia dla swoich zwierząt;
• w razie wątpliwości co do swojego stanu zdrowia zgłoś się do lekarza.

Jeśli dojdzie do skażenia epidemiologicznego to:
• stosuj się do poleceń służb ratowniczych;
• po powodzi nie jedz żywności z zalanych terenów;
• staraj się odizolować od ludzi i miejsc gdzie występuje epidemia;
• ogranicz kontakt bezpośredni ze zwierzętami oraz innego rodzaju źródłami zagrożenia;
• oczyść najbliższe otoczenie z nieczystości.

19. TERRORYZM

 Terroryzm jest zjawiskiem przemyślanego użycia przemocy lub zagrożenia w celu 
wywołania strachu, przemyślane wymuszanie  lub zastraszanie rządów lub społeczeństwa w celu 
wywarcia nacisku politycznego, religijnego lub ideologicznego.

Rodzaje ataków terrorystycznych :
• dokonanie lub groźba dokonania zamachu bombowego,
• użycie niebezpiecznych substancji biologicznych, chemicznych, promieniotwórczych,
• porywanie samolotów,
• zajmowanie budynków rządowych i publicznych,
• uprowadzenia osób, branie zakładników,
• zakażanie ujęć wodnych i żywności.

Zasady postępowania po otrzymaniu zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego (innego 
niebezpiecznego środka):

oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia 
trucizny), traci przytomność i - jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

Jak ratować zaczadzonego?

Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:
• natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć truciznę,
• jak najszybciej wynieś go na świeże powietrze,
• rozluźnij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbieraj go, gdyż  nie można 

doprowadzić do jego przemarznięcia.

Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp do 
wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

Wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe – 999, straż pożarną – 998 lub 112.

Co zrobić, aby być bezpiecznym?

• Zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń,
• Stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
• Nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
• Za pomocą fachowców dokonuj okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych  

i instalacji wentylacyjnej,
• Nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeśli nie są wentylowane,
• Zainstaluj czujki tlenku węgla w tej części domu, w której sypia Twoja rodzina. To bardzo 

skuteczne urządzenia, które niejedno życie już uratowały. Tylko Twoja czujka pozwoli Ci 
stwierdzić obecność tlenku węgla. W sprzedaży są także urządzenia wykrywające jednocześnie 
tlenek węgla i inne groźne substancje.

18. EPIDEMIE

 Epidemia występuje gdy pojawia się równocześnie lub w krótkich odstępach czasu duża 
liczba zachorowań na określoną chorobę (najczęściej zakaźną) wśród ludności danego terenu.
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Jak zmniejszyć zagrożenie epidemiologiczne ?
• nie spożywaj żywności niewiadomego pochodzenia;
• nie pij wody ze źródeł nie zbadanych przez odpowiednie służby,
• jeśli jakiś produkt wzbudza twój niepokój - nie spożywaj go;
• przestrzegaj podstawowych zasad higieny,
• unikaj kontaktu z chorymi na choroby zakaźne;
• przestrzegaj terminów szczepień ochronnych;
• zadbaj o szczepienia dla swoich zwierząt;
• w razie wątpliwości co do swojego stanu zdrowia zgłoś się do lekarza.

Jeśli dojdzie do skażenia epidemiologicznego to:
• stosuj się do poleceń służb ratowniczych;
• po powodzi nie jedz żywności z zalanych terenów;
• staraj się odizolować od ludzi i miejsc gdzie występuje epidemia;
• ogranicz kontakt bezpośredni ze zwierzętami oraz innego rodzaju źródłami zagrożenia;
• oczyść najbliższe otoczenie z nieczystości.

19. TERRORYZM

 Terroryzm jest zjawiskiem przemyślanego użycia przemocy lub zagrożenia w celu 
wywołania strachu, przemyślane wymuszanie  lub zastraszanie rządów lub społeczeństwa w celu 
wywarcia nacisku politycznego, religijnego lub ideologicznego.

Rodzaje ataków terrorystycznych :
• dokonanie lub groźba dokonania zamachu bombowego,
• użycie niebezpiecznych substancji biologicznych, chemicznych, promieniotwórczych,
• porywanie samolotów,
• zajmowanie budynków rządowych i publicznych,
• uprowadzenia osób, branie zakładników,
• zakażanie ujęć wodnych i żywności.

Zasady postępowania po otrzymaniu zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego (innego 
niebezpiecznego środka):

oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia 
trucizny), traci przytomność i - jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

Jak ratować zaczadzonego?

Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:
• natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć truciznę,
• jak najszybciej wynieś go na świeże powietrze,
• rozluźnij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbieraj go, gdyż  nie można 

doprowadzić do jego przemarznięcia.

Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp do 
wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

Wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe – 999, straż pożarną – 998 lub 112.

Co zrobić, aby być bezpiecznym?

• Zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń,
• Stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
• Nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
• Za pomocą fachowców dokonuj okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych  

i instalacji wentylacyjnej,
• Nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeśli nie są wentylowane,
• Zainstaluj czujki tlenku węgla w tej części domu, w której sypia Twoja rodzina. To bardzo 

skuteczne urządzenia, które niejedno życie już uratowały. Tylko Twoja czujka pozwoli Ci 
stwierdzić obecność tlenku węgla. W sprzedaży są także urządzenia wykrywające jednocześnie 
tlenek węgla i inne groźne substancje.

18. EPIDEMIE

 Epidemia występuje gdy pojawia się równocześnie lub w krótkich odstępach czasu duża 
liczba zachorowań na określoną chorobę (najczęściej zakaźną) wśród ludności danego terenu.
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w bezpieczne miejsce.
3. Pomiędzy siebie a pysk psa włóż jakikolwiek niesiony przez siebie przedmiot. Może to być 

parasol, laska, teczka, radio, kurtka lub inna część odzieży owinięta wokół ręki. Gdy jedziesz 
rowerem wykorzystaj go jako osłonę.

4. Nie pozwól, by pies zaatakował Twoje nogi. Gdy się przewrócisz celem ataku może zostać     
Twoja szyja i twarz.

5. Jeżeli atakujący pies jest duży, stań w wykroku do przodu tak, by impet jego uderzenia nie     
przewrócił  Cię; a jeśli Cię przewróci - rękami ochraniaj szyje i twarz.

6. Gdy Cię ugryzł i ciągle atakuje, spróbuj go silnie kopnąć kolanem w klatkę piersiową albo     
silnie uderzyć w nos.

7. Jeśli ugryzł Cię pies postaraj się zapamiętać jego wygląd, ewentualnie wygląd jego właściciela.
8. Staraj się zlokalizować posesję, miejsce, z którego pies wyszedł.
9. Natychmiast zwróć się o pomoc i poradę do lekarza medycyny.

Bliski kontakt człowieka z psem czy kotem może być przyczyną zachorowań na różnorakie 
choroby odzwierzęce - musimy więc przestrzegać następujących zasad:
• nie pozwalajmy zwierzętom załatwiać się na ulicach, chodnikach klatkach schodowych,  

w piaskownicach,
• nie wyprowadzajmy zwierząt na tereny wyznaczone na place zabaw, boiska,
• nie spuszczajmy psów ze smyczy w miejscach niedozwolonych,
• zawsze, gdy przebywamy w miejscach publicznych zakładajmy psu kaganiec,
• nie pozwalajmy dzieciom na kontakt z bezpańskimi psami i kotami.

APEL DO WŁAŚCICIELI PSÓW
PAMIĘTAJ! Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt: „kto prowadzi 
hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia podlega 
karze aresztu lub grzywny”.
Zezwolenie na hodowlę lub utrzymanie psów ras agresywnych można otrzymać w Urzędzie 
Gminy.

21. NAPAD RABUNKOWY NA BANK, SKLEP, HURTOWNIĘ,  
STACJE PALIW

 Gdy staniesz się ofiarą lub świadkiem napadu rabunkowego na bank, sklep, hurtownię 
lub stacje paliw:

• powiadom natychmiast o zdarzeniu swoich przełożonych,
• w przypadku, gdy nie jest to możliwe lub jest utrudnione powiadom Policję, służby     

porządkowo-ochronne budynku,
• wykonuj polecenia przełożonych i Policji,
• nie dotykaj żadnych podejrzanych paczek–identyfikacja i rozpoznanie nieznanych       

przedmiotów należy wyłącznie do obowiązków Policji,
• nie rozpowszechniaj samowolnie informacji o otrzymanym zgłoszeniu o podłożeniu bomby-

może to spowodować panikę, utrudnić działania Policji oraz ewentualną ewakuację,
• bądź świadom, że przyjmując zgłoszenie stałeś się świadkiem zdarzenia i będziesz    

przesłuchiwany przez Policję.

PAMIĘTAJ!!!  Nie odkładaj słuchawki po zakończeniu rozmowy telefonicznej - może to 
ułatwić pracę Policji.

20. PIES NIE ZAWSZE JEST TWOIM PRZYJACIELEM

 Każdy pies, nawet łagodny, zaskoczony gwałtownym ruchem człowieka, może 
zaatakować. Naucz dziecko, jak uniknąć spotkania z jego ostrymi kłami.

• Nie wchodź na teren psa- na podwórku pies jest stróżem, broni swojego terenu i każdego,    
kto nań wtargnie, traktuje jak wroga,

• Nie prowokuj psa – pies, mimo iż jest zwierzęciem udomowionym, nadal w swojej psychice 
ma zakodowany instynkt łowiecki, który poprzez dziwne i zaskakujące zachowanie dziecka 
(bieganie, wymachiwanie rękami i przedmiotami, krzyki, piski) może zostać wyzwolony,

• Nie drażnij czworonoga- dzieci, nie zdając sobie sprawy ze swojego zachowania, często    
specjalnie wyzwalają u psa agresję; uderzając w ogrodzenie, rzucając w psa różnymi    
przedmiotami doprowadzają zwierzę do wściekłości;

• Twój pies może być groźny- dzieci traktują często swego psa jak zabawkę, a przecież jego    
cierpliwość jest ograniczona; rodzice więc muszą zakazać dziecku takich zabaw, a także    
bacznie obserwować, jak zachowuje się pies. W żadnym wypadku nie wolno też przeszkadzać 
psu, który je –głaskać, wyciągać do niego ręki, sięgać po kość, którą gryzie.

Praktyczne rady, jak zachować się, gdy zaatakuje Cię pies:
1. Musisz koniecznie mieć zwróconą twarz w stronę psa. Widzisz wówczas gdzie Cię zaatakuje.
2. Staraj się zachować spokój, nie krzycz i nie uciekaj; spokojnie i powoli spróbuj oddalać się  



- 31 -

w bezpieczne miejsce.
3. Pomiędzy siebie a pysk psa włóż jakikolwiek niesiony przez siebie przedmiot. Może to być 

parasol, laska, teczka, radio, kurtka lub inna część odzieży owinięta wokół ręki. Gdy jedziesz 
rowerem wykorzystaj go jako osłonę.

4. Nie pozwól, by pies zaatakował Twoje nogi. Gdy się przewrócisz celem ataku może zostać     
Twoja szyja i twarz.

5. Jeżeli atakujący pies jest duży, stań w wykroku do przodu tak, by impet jego uderzenia nie     
przewrócił  Cię; a jeśli Cię przewróci - rękami ochraniaj szyje i twarz.

6. Gdy Cię ugryzł i ciągle atakuje, spróbuj go silnie kopnąć kolanem w klatkę piersiową albo     
silnie uderzyć w nos.

7. Jeśli ugryzł Cię pies postaraj się zapamiętać jego wygląd, ewentualnie wygląd jego właściciela.
8. Staraj się zlokalizować posesję, miejsce, z którego pies wyszedł.
9. Natychmiast zwróć się o pomoc i poradę do lekarza medycyny.

Bliski kontakt człowieka z psem czy kotem może być przyczyną zachorowań na różnorakie 
choroby odzwierzęce - musimy więc przestrzegać następujących zasad:
• nie pozwalajmy zwierzętom załatwiać się na ulicach, chodnikach klatkach schodowych,  

w piaskownicach,
• nie wyprowadzajmy zwierząt na tereny wyznaczone na place zabaw, boiska,
• nie spuszczajmy psów ze smyczy w miejscach niedozwolonych,
• zawsze, gdy przebywamy w miejscach publicznych zakładajmy psu kaganiec,
• nie pozwalajmy dzieciom na kontakt z bezpańskimi psami i kotami.

APEL DO WŁAŚCICIELI PSÓW
PAMIĘTAJ! Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt: „kto prowadzi 
hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia podlega 
karze aresztu lub grzywny”.
Zezwolenie na hodowlę lub utrzymanie psów ras agresywnych można otrzymać w Urzędzie 
Gminy.

21. NAPAD RABUNKOWY NA BANK, SKLEP, HURTOWNIĘ,  
STACJE PALIW

 Gdy staniesz się ofiarą lub świadkiem napadu rabunkowego na bank, sklep, hurtownię 
lub stacje paliw:

• powiadom natychmiast o zdarzeniu swoich przełożonych,
• w przypadku, gdy nie jest to możliwe lub jest utrudnione powiadom Policję, służby     

porządkowo-ochronne budynku,
• wykonuj polecenia przełożonych i Policji,
• nie dotykaj żadnych podejrzanych paczek–identyfikacja i rozpoznanie nieznanych       

przedmiotów należy wyłącznie do obowiązków Policji,
• nie rozpowszechniaj samowolnie informacji o otrzymanym zgłoszeniu o podłożeniu bomby-

może to spowodować panikę, utrudnić działania Policji oraz ewentualną ewakuację,
• bądź świadom, że przyjmując zgłoszenie stałeś się świadkiem zdarzenia i będziesz    

przesłuchiwany przez Policję.

PAMIĘTAJ!!!  Nie odkładaj słuchawki po zakończeniu rozmowy telefonicznej - może to 
ułatwić pracę Policji.

20. PIES NIE ZAWSZE JEST TWOIM PRZYJACIELEM

 Każdy pies, nawet łagodny, zaskoczony gwałtownym ruchem człowieka, może 
zaatakować. Naucz dziecko, jak uniknąć spotkania z jego ostrymi kłami.

• Nie wchodź na teren psa- na podwórku pies jest stróżem, broni swojego terenu i każdego,    
kto nań wtargnie, traktuje jak wroga,

• Nie prowokuj psa – pies, mimo iż jest zwierzęciem udomowionym, nadal w swojej psychice 
ma zakodowany instynkt łowiecki, który poprzez dziwne i zaskakujące zachowanie dziecka 
(bieganie, wymachiwanie rękami i przedmiotami, krzyki, piski) może zostać wyzwolony,

• Nie drażnij czworonoga- dzieci, nie zdając sobie sprawy ze swojego zachowania, często    
specjalnie wyzwalają u psa agresję; uderzając w ogrodzenie, rzucając w psa różnymi    
przedmiotami doprowadzają zwierzę do wściekłości;

• Twój pies może być groźny- dzieci traktują często swego psa jak zabawkę, a przecież jego    
cierpliwość jest ograniczona; rodzice więc muszą zakazać dziecku takich zabaw, a także    
bacznie obserwować, jak zachowuje się pies. W żadnym wypadku nie wolno też przeszkadzać 
psu, który je –głaskać, wyciągać do niego ręki, sięgać po kość, którą gryzie.

Praktyczne rady, jak zachować się, gdy zaatakuje Cię pies:
1. Musisz koniecznie mieć zwróconą twarz w stronę psa. Widzisz wówczas gdzie Cię zaatakuje.
2. Staraj się zachować spokój, nie krzycz i nie uciekaj; spokojnie i powoli spróbuj oddalać się  
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• zakleić papierem kratki wentylacyjne, ale tak by w razie potrzeby zapewnić wentylację 
pomieszczenia. Samoczynną dobrą wentylację mogą zapewnić otwory: nawiewny  
i wywiewny. Otwór wywiewny powinien być  usytuowany 1,5-2 m nad otworem nawiewnym. 
W przewodzie nawiewnym można umieścić prosty filtr przeciwpyłowy - ramkę rozpiętą 
wielowarstwową gazą, a poniżej specjalną kieszeń na zbieranie cząstek pyłu opadającego  
z filtra (gazy).

• podwyższać walory ochronne ukrycia, jeżeli jest ono na parterze lub w piwnicy. Można wtedy 
wykonać „obsypkę” ziemią wokół zewnętrznych ścian budynku oraz zabudować lub osłonić 
workami z piaskiem otwory okienne, nieużywane otwory drzwiowe, itp.

W mieszkaniu przygotowanym na ukrycie należy zgromadzić:
• odpowiedni zapas wody pitnej, żywności, przedmioty pierwszej potrzeby, worki foliowe i na 

odpadki,
• lekarstwa dla chorych, apteczkę domową, środki dezynfekcyjne, zapasowe oświetlenie, 

odbiornik radiowy,
• sprzęt gaśniczy (gaśnica, koc, wiadro z wodą, piasek, łopatka itp.),
• niezbędne przedmioty osobistego użytku.

 Pamiętać należy o przygotowaniu oświetlenia zastępczego. Zalecane jest oświetlenie  
elektryczne (bateryjne, akumulatorowe). Palące się świece zużywają dużo tlenu oraz zanieczyszczają 
powietrze dwutlenkiem węgla, dlatego ich używanie jest niewskazane.
 W okresie zagrożenia - na wezwanie obrony cywilnej - w budynkach gospodarczych,  
w miarę potrzeb, należy:
• uszczelnić sufit, część okien zamurować cegłami lub obić deskami z obu stron i wypełnić 

ziemią (torfem, trocinami), a pozostałe zaopatrzyć w izolacyjne okiennice lub zasłonić mocną 
przeźroczystą folią,

• pozatykać gliną, pakułami szpary w konstrukcjach drewnianych,
• uszczelnić futryny i drzwi, od strony wewnętrznej zawiesić zasłonę z materiału, aby szczelnie 

przylegała do ram drzwi,
• zasłonić przewody(otwory) wentylacyjne workami z trocinami, sianem itp.
• obsypać z zewnątrz ziemią ściany drewniane do wysokości okien albo w odległości 50-60 

cm od ściany postawić ściankę z desek, plecionkę z wikliny i przestrzeń między nimi zasypać 
ziemią.

 Nawet w pomieszczeniach niehermetycznych można zapewnić kilkugodzinną ochronę 
przed przenikaniem do wnętrza niektórych środków trujących, jeżeli zamknięte okna i drzwi 
zasłonimy od wewnątrz brezentem, tkaniną workową lub inną tkaniną zamoczoną w wodnym 
roztworze sody.
 Przedsięwzięcie to polega na zwiększeniu walorów wytrzymałościowych oraz właściwości 
ochronnych stodół, spichlerzy, komórek itp. zawierających plony, obór i chlewni z bydłem i trzodą 
przede wszystkim przez ich uszczelnienie i uniemożliwienie  przedostawania się środków skażenia 
i zakażenia  do wnętrza.
 
 Aby zapewnić  zwierzętom bezpieczeństwo, należy także:
• przygotować wystarczający na 14 dni zapas wody i paszy zabezpieczonej przed skażeniami-

wietrzyć uszczelnione obory(chlewnie): w lecie przy temperaturze do 200 C, nie później, niż 

• staraj się zachować spokój i opanowanie,
• wykonuj polecenia napastników i nie prowokuj ich,
• staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących napastników, ich liczbę, wygląd, 

wiek, znaki szczególne np. tatuaże, blizny, znamiona, charakterystyczny głos i sposób  
poruszania się,

• zwróć uwagę na to, czy posiadają broń lub inne przedmioty niebezpieczne oraz jakimi 
środkami transportu poruszają się – zapamiętaj markę, kolor, nr rejestracyjny i kierunek,  
w którym napastnicy się oddalili,

• jeżeli masz możliwość, wycofaj się poza strefę zagrożoną,
• niezwłocznie powiadom policję,
• po wyjściu przestępców zamknij pomieszczenie, aby uniemożliwić im powrót.

22. WYKONYWANIE INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ, MAJĄCYCH NA 
CELU OCHRONĘ WŁASNEGO ŻYCIA, ZDROWIA I MIENIA ORAZ 

UDZIELANIA POMOCY POSZKODOWANYM

Przygotowanie mieszkania (pokoju, piwnicy), budynków gospodarczych do ochrony przed 
skażeniami i zakażeniami. 
 Na wypadek alarmu o skażeniach, lub uprzedzeniu o zagrożeniu skażeniami czy 
zakażeniami każda rodzina powinna mieć przygotowaną piwnicę, pokój lub mieszkanie, aby 
stanowić one mogły ochronę przed oddziaływaniem na organizm ludzki opadu substancji 
promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych środków niebezpiecznych. Przystosowując na 
takie ukrycie mieszkanie (piwnica, pokój), należy mieć na uwadze to, że jego podstawową cechą  
powinna być hermetyczność (szczelność) i możliwość zapewnienia w miarę potrzeby najprostszej 
wentylacji.

W razie potrzeby wykonać następujące prace:
• uszczelnić okna odpowiednią taśmą lub watą, a nawet okleić papierem (taśmą samoprzylepną), 

uszczelnić wszystkie drzwi i futryny. W odległości 1-1,5 m od drzwi zewnętrznych zawiesić 
zasłonę z koca (kołdry), aby stworzyć „śluzę”,

• uszczelnić dokładnie wszystkie szczeliny i miejsca, w których przechodzą przewody 
wodociągowe, centralnego ogrzewania, kanalizacji itp.,
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• zakleić papierem kratki wentylacyjne, ale tak by w razie potrzeby zapewnić wentylację 
pomieszczenia. Samoczynną dobrą wentylację mogą zapewnić otwory: nawiewny  
i wywiewny. Otwór wywiewny powinien być  usytuowany 1,5-2 m nad otworem nawiewnym. 
W przewodzie nawiewnym można umieścić prosty filtr przeciwpyłowy - ramkę rozpiętą 
wielowarstwową gazą, a poniżej specjalną kieszeń na zbieranie cząstek pyłu opadającego  
z filtra (gazy).

• podwyższać walory ochronne ukrycia, jeżeli jest ono na parterze lub w piwnicy. Można wtedy 
wykonać „obsypkę” ziemią wokół zewnętrznych ścian budynku oraz zabudować lub osłonić 
workami z piaskiem otwory okienne, nieużywane otwory drzwiowe, itp.

W mieszkaniu przygotowanym na ukrycie należy zgromadzić:
• odpowiedni zapas wody pitnej, żywności, przedmioty pierwszej potrzeby, worki foliowe i na 

odpadki,
• lekarstwa dla chorych, apteczkę domową, środki dezynfekcyjne, zapasowe oświetlenie, 

odbiornik radiowy,
• sprzęt gaśniczy (gaśnica, koc, wiadro z wodą, piasek, łopatka itp.),
• niezbędne przedmioty osobistego użytku.

 Pamiętać należy o przygotowaniu oświetlenia zastępczego. Zalecane jest oświetlenie  
elektryczne (bateryjne, akumulatorowe). Palące się świece zużywają dużo tlenu oraz zanieczyszczają 
powietrze dwutlenkiem węgla, dlatego ich używanie jest niewskazane.
 W okresie zagrożenia - na wezwanie obrony cywilnej - w budynkach gospodarczych,  
w miarę potrzeb, należy:
• uszczelnić sufit, część okien zamurować cegłami lub obić deskami z obu stron i wypełnić 

ziemią (torfem, trocinami), a pozostałe zaopatrzyć w izolacyjne okiennice lub zasłonić mocną 
przeźroczystą folią,

• pozatykać gliną, pakułami szpary w konstrukcjach drewnianych,
• uszczelnić futryny i drzwi, od strony wewnętrznej zawiesić zasłonę z materiału, aby szczelnie 

przylegała do ram drzwi,
• zasłonić przewody(otwory) wentylacyjne workami z trocinami, sianem itp.
• obsypać z zewnątrz ziemią ściany drewniane do wysokości okien albo w odległości 50-60 

cm od ściany postawić ściankę z desek, plecionkę z wikliny i przestrzeń między nimi zasypać 
ziemią.

 Nawet w pomieszczeniach niehermetycznych można zapewnić kilkugodzinną ochronę 
przed przenikaniem do wnętrza niektórych środków trujących, jeżeli zamknięte okna i drzwi 
zasłonimy od wewnątrz brezentem, tkaniną workową lub inną tkaniną zamoczoną w wodnym 
roztworze sody.
 Przedsięwzięcie to polega na zwiększeniu walorów wytrzymałościowych oraz właściwości 
ochronnych stodół, spichlerzy, komórek itp. zawierających plony, obór i chlewni z bydłem i trzodą 
przede wszystkim przez ich uszczelnienie i uniemożliwienie  przedostawania się środków skażenia 
i zakażenia  do wnętrza.
 
 Aby zapewnić  zwierzętom bezpieczeństwo, należy także:
• przygotować wystarczający na 14 dni zapas wody i paszy zabezpieczonej przed skażeniami-

wietrzyć uszczelnione obory(chlewnie): w lecie przy temperaturze do 200 C, nie później, niż 

• staraj się zachować spokój i opanowanie,
• wykonuj polecenia napastników i nie prowokuj ich,
• staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących napastników, ich liczbę, wygląd, 

wiek, znaki szczególne np. tatuaże, blizny, znamiona, charakterystyczny głos i sposób  
poruszania się,

• zwróć uwagę na to, czy posiadają broń lub inne przedmioty niebezpieczne oraz jakimi 
środkami transportu poruszają się – zapamiętaj markę, kolor, nr rejestracyjny i kierunek,  
w którym napastnicy się oddalili,

• jeżeli masz możliwość, wycofaj się poza strefę zagrożoną,
• niezwłocznie powiadom policję,
• po wyjściu przestępców zamknij pomieszczenie, aby uniemożliwić im powrót.

22. WYKONYWANIE INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ, MAJĄCYCH NA 
CELU OCHRONĘ WŁASNEGO ŻYCIA, ZDROWIA I MIENIA ORAZ 

UDZIELANIA POMOCY POSZKODOWANYM

Przygotowanie mieszkania (pokoju, piwnicy), budynków gospodarczych do ochrony przed 
skażeniami i zakażeniami. 
 Na wypadek alarmu o skażeniach, lub uprzedzeniu o zagrożeniu skażeniami czy 
zakażeniami każda rodzina powinna mieć przygotowaną piwnicę, pokój lub mieszkanie, aby 
stanowić one mogły ochronę przed oddziaływaniem na organizm ludzki opadu substancji 
promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych środków niebezpiecznych. Przystosowując na 
takie ukrycie mieszkanie (piwnica, pokój), należy mieć na uwadze to, że jego podstawową cechą  
powinna być hermetyczność (szczelność) i możliwość zapewnienia w miarę potrzeby najprostszej 
wentylacji.

W razie potrzeby wykonać następujące prace:
• uszczelnić okna odpowiednią taśmą lub watą, a nawet okleić papierem (taśmą samoprzylepną), 

uszczelnić wszystkie drzwi i futryny. W odległości 1-1,5 m od drzwi zewnętrznych zawiesić 
zasłonę z koca (kołdry), aby stworzyć „śluzę”,

• uszczelnić dokładnie wszystkie szczeliny i miejsca, w których przechodzą przewody 
wodociągowe, centralnego ogrzewania, kanalizacji itp.,
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Sposoby zabezpieczenia płodów rolnych i pasz.
 Uprawy polowe w zasadzie  będą pozostawione samoczynnemu odkażaniu. Skutki skażeń 
łagodzone  będą odpowiednimi  przedsięwzięciami agrotechnicznymi. W uprawach warzywnych 
należy wykorzystać do ochrony roślin tunele i pokrycia foliowe. Główny wysiłek należy skierować 
na ochronę przed  skażeniami płodów rolnych i pasz już zebranych. Ziarno i pasze treściwe  należy 
z zasady przechowywać  w zamkniętych i uszczelnionych pomieszczeniach. Na okres opadania 
pyłu promieniotwórczego zamyka się także wentylację. Zboże i siano w stogach i stertach 
powinny być przykryte np. słomą nie przeznaczoną na paszę, wikliną, brezentem, folią. Wokół 
stogów wykopuje się rowki odpływowe. Rośliny okopowe oraz niektóre warzywa przechowuje się 
w kopcach przykrytych warstwą słomy i suchej ziemi (podobnie jak na okres zimowy). Najlepiej 
jednak przechowywać je w piwnicach. Kiszonka znajdująca się w silosach zamkniętych nie 
wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Silosy odkryte należy uszczelnić folią.

Indywidualne środki ochrony przed skażeniami 
 Indywidualne środki ochrony przed skażeniami zabezpieczają przed bojowymi 
środkami trującymi, biologicznymi, pyłem promieniotwórczym oraz częściowo przed działaniem 
promieniowania cieplnego podczas wybuchów jądrowych. Należą do nich środki ochrony dróg 
oddechowych i środki ochrony skóry.

Środki ochrony dróg oddechowych
Rozróżnia się dwa rodzaje masek przeciwgazowych:
• filtracyjne, których działanie polega  na oczyszczeniu powietrza wdychanego z substancji 

szkodliwych,
• izolacyjne, które umożliwiają  oddychanie powietrzem lub tlenem zawartym bądź 

wytworzonym w urządzeniach wchodzących w skład tych masek.

W przypadku braku etatowych środków ochrony można wykonać w prosty sposób zastępcze 
środki ochrony dróg oddechowych w postaci tamponów.
Poniżej podano kilka przykładów wykonania zastępczych środków ochrony dróg oddechowych:
• szal wełniany lub ręcznik złożony w dwie warstwy, przykładany na nos i usta związany z tyłu 

głowy,
• damska pończocha wypełniona 6-ma warstwami celulozy (ligniny) obwiązywana sznurkiem, 

zakładana na twarz i zawiązywana z tyłu głowy,
• filcowy kapelusz z wyciętym otworem na oczy, do którego przymocowujemy przeźroczysty 

plastik.

Środki ochrony skóry
 Do ochrony skóry wykorzystuje się ogólnowojskową odzież ochronną, która składa 
się z płaszcza ochronnego, pończoch i rękawic ochronnych. Ponadto do ochrony skóry można 
wykorzystywać odzież ochronną lekką(do długotrwałych działań w terenie skażonym). Przed 
pyłem promieniotwórczym zabezpieczają też zastępcze środki ochrony skóry. W stosunku do 
bojowych środków chemicznych i biologicznych mają ograniczone zdolności ochronne. 
Zastępczymi środkami ochronnymi skóry mogą być:
• fartuchy ochronne gumowe, z tkanin podgumowanych impregnowanych, skórzane  

i z tworzyw sztucznych,
• wszelkiego rodzaju płaszcze i peleryny przeciwdeszczowe z gumy bądź podgumowane  

z płótna impregnowanego, tkanin z włókien sztucznych, folii itp.,

po 34 godzinach, w zimie przy temperaturze -200 C do – 250 C po 34 do 90 godzin (dokładne 
informacje poda służba weterynaryjna).

• zapewnić budynkom gospodarczym ochronę przed pożarem (sprzęt przeciwpożarowy).

Sposoby zabezpieczenia żywności
 Gwarancją izolacji żywności  od środowiska zewnętrznego jest zastosowanie właściwych 
opakowań. Opakowania ochronne mogą być następujące:
• pyłoszczelne z materiałów twardych takich jak np. puszki metalowe hermetyczne, które można 

dokładnie  i szybko zmyć lub odkazić. Opakowania szklane, słoje i butelki nie przepuszczające 
pary wodnej i gazu, umożliwiające przeprowadzenie ich sterylizacji. Opakowania drewniane, 
skrzynki wyłożone pergaminem lub kilkoma warstwami papieru pakowego, a także 
beczki drewniane, hermetyczne beczki metalowe i z tworzyw sztucznych (zabezpieczające  
w należyty sposób żywność przed działaniem środków promieniotwórczych, chemicznych  
i biologicznych). 

• pyłoszczelne z tworzyw miękkich-hermetyczne opakowania (worki, woreczki) z folii 
aluminiowych, plastikowych,

• pyłoszczelne papierowe, wielowarstwowe z wkładką parafinową, jeśli są umieszczane  
w  pojemnikach zbiorczych, to w zasadzie spełniają  swoje zadanie. W warunkach domowych, 
bardzo dobrym opakowaniem  zbiorczym jest lodówka. Hermetyczność lodówki można 
zwiększyć za pomocą  dodatkowych zasłon z folii lub ceraty na każdej półce. Można też 
do tego celu przystosować szafkę, kredens itp. lub szczelną piwnicę. Wyjątkowo trwałego  
i hermetycznego opakowania wymagają takie produkty jak: sól, cukier, kasza, mąka, przetwory 
owocowe i wszystkie produkty płynne, miękkie itp., gdyż nie ma możliwości ich odkażania  
(w razie ewentualnego skażenia).

Sposoby zabezpieczenia wody.
 Sieć wodociągową zabezpieczać się będzie  przez odcięcie poboru wody na okres 
niebezpiecznego skażenia  w miejscu jej czerpania. Ponowny jej pobór nastąpi po ustąpieniu 
niebezpieczeństwa. W związku z powyższym należy:
• przygotować indywidualne zapasy wody nieskażonej,
• zabezpieczyć posiadane indywidualne studnie.
Studnie kopane (z kołowrotem)zabezpiecza się przez:
• wykonanie obudowy w postaci budki obitej papą lub blachą,
• uszczelnienie  wierzchniej części cembrowiny,
• wykonanie  w promieniu 1,5-2 m. wokół studni utwardzonej powierzchni z cegieł, cementu 

lub asfaltu z niewielkim spadkiem na zewnątrz. Zamiast cementu można ułożyć 50 cm 
warstwę gliny, a na niej 10-15 cm warstwę żwiru i piasku.

 W studni kopanej (z ręczna pompą) należy dodatkowo uszczelnić właz i przejście rury 
przez pokrywę studni sznurem smołowanym lub lepikiem, a pompę osłonić kapturem z materiału 
izolującego. Najprostszym sposobem zabezpieczenia studni abisynki jest okrycie całej pompy 
workiem uszytym z materiału wodoszczelnego (ceraty, brezentu, plastyku). Kilkumetrowa warstwa 
ziemi ochroni płytkie wody podziemne przed skażeniami. Wodę do celów konsumpcyjnych należy 
przechowywać w szczelnie zamkniętych szklanych, metalowych lub plastikowych pojemnikach 
np. w butelkach, słojach, bańkach itp.
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Sposoby zabezpieczenia płodów rolnych i pasz.
 Uprawy polowe w zasadzie  będą pozostawione samoczynnemu odkażaniu. Skutki skażeń 
łagodzone  będą odpowiednimi  przedsięwzięciami agrotechnicznymi. W uprawach warzywnych 
należy wykorzystać do ochrony roślin tunele i pokrycia foliowe. Główny wysiłek należy skierować 
na ochronę przed  skażeniami płodów rolnych i pasz już zebranych. Ziarno i pasze treściwe  należy 
z zasady przechowywać  w zamkniętych i uszczelnionych pomieszczeniach. Na okres opadania 
pyłu promieniotwórczego zamyka się także wentylację. Zboże i siano w stogach i stertach 
powinny być przykryte np. słomą nie przeznaczoną na paszę, wikliną, brezentem, folią. Wokół 
stogów wykopuje się rowki odpływowe. Rośliny okopowe oraz niektóre warzywa przechowuje się 
w kopcach przykrytych warstwą słomy i suchej ziemi (podobnie jak na okres zimowy). Najlepiej 
jednak przechowywać je w piwnicach. Kiszonka znajdująca się w silosach zamkniętych nie 
wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Silosy odkryte należy uszczelnić folią.

Indywidualne środki ochrony przed skażeniami 
 Indywidualne środki ochrony przed skażeniami zabezpieczają przed bojowymi 
środkami trującymi, biologicznymi, pyłem promieniotwórczym oraz częściowo przed działaniem 
promieniowania cieplnego podczas wybuchów jądrowych. Należą do nich środki ochrony dróg 
oddechowych i środki ochrony skóry.

Środki ochrony dróg oddechowych
Rozróżnia się dwa rodzaje masek przeciwgazowych:
• filtracyjne, których działanie polega  na oczyszczeniu powietrza wdychanego z substancji 

szkodliwych,
• izolacyjne, które umożliwiają  oddychanie powietrzem lub tlenem zawartym bądź 

wytworzonym w urządzeniach wchodzących w skład tych masek.

W przypadku braku etatowych środków ochrony można wykonać w prosty sposób zastępcze 
środki ochrony dróg oddechowych w postaci tamponów.
Poniżej podano kilka przykładów wykonania zastępczych środków ochrony dróg oddechowych:
• szal wełniany lub ręcznik złożony w dwie warstwy, przykładany na nos i usta związany z tyłu 

głowy,
• damska pończocha wypełniona 6-ma warstwami celulozy (ligniny) obwiązywana sznurkiem, 

zakładana na twarz i zawiązywana z tyłu głowy,
• filcowy kapelusz z wyciętym otworem na oczy, do którego przymocowujemy przeźroczysty 

plastik.

Środki ochrony skóry
 Do ochrony skóry wykorzystuje się ogólnowojskową odzież ochronną, która składa 
się z płaszcza ochronnego, pończoch i rękawic ochronnych. Ponadto do ochrony skóry można 
wykorzystywać odzież ochronną lekką(do długotrwałych działań w terenie skażonym). Przed 
pyłem promieniotwórczym zabezpieczają też zastępcze środki ochrony skóry. W stosunku do 
bojowych środków chemicznych i biologicznych mają ograniczone zdolności ochronne. 
Zastępczymi środkami ochronnymi skóry mogą być:
• fartuchy ochronne gumowe, z tkanin podgumowanych impregnowanych, skórzane  

i z tworzyw sztucznych,
• wszelkiego rodzaju płaszcze i peleryny przeciwdeszczowe z gumy bądź podgumowane  

z płótna impregnowanego, tkanin z włókien sztucznych, folii itp.,

po 34 godzinach, w zimie przy temperaturze -200 C do – 250 C po 34 do 90 godzin (dokładne 
informacje poda służba weterynaryjna).

• zapewnić budynkom gospodarczym ochronę przed pożarem (sprzęt przeciwpożarowy).

Sposoby zabezpieczenia żywności
 Gwarancją izolacji żywności  od środowiska zewnętrznego jest zastosowanie właściwych 
opakowań. Opakowania ochronne mogą być następujące:
• pyłoszczelne z materiałów twardych takich jak np. puszki metalowe hermetyczne, które można 

dokładnie  i szybko zmyć lub odkazić. Opakowania szklane, słoje i butelki nie przepuszczające 
pary wodnej i gazu, umożliwiające przeprowadzenie ich sterylizacji. Opakowania drewniane, 
skrzynki wyłożone pergaminem lub kilkoma warstwami papieru pakowego, a także 
beczki drewniane, hermetyczne beczki metalowe i z tworzyw sztucznych (zabezpieczające  
w należyty sposób żywność przed działaniem środków promieniotwórczych, chemicznych  
i biologicznych). 

• pyłoszczelne z tworzyw miękkich-hermetyczne opakowania (worki, woreczki) z folii 
aluminiowych, plastikowych,

• pyłoszczelne papierowe, wielowarstwowe z wkładką parafinową, jeśli są umieszczane  
w  pojemnikach zbiorczych, to w zasadzie spełniają  swoje zadanie. W warunkach domowych, 
bardzo dobrym opakowaniem  zbiorczym jest lodówka. Hermetyczność lodówki można 
zwiększyć za pomocą  dodatkowych zasłon z folii lub ceraty na każdej półce. Można też 
do tego celu przystosować szafkę, kredens itp. lub szczelną piwnicę. Wyjątkowo trwałego  
i hermetycznego opakowania wymagają takie produkty jak: sól, cukier, kasza, mąka, przetwory 
owocowe i wszystkie produkty płynne, miękkie itp., gdyż nie ma możliwości ich odkażania  
(w razie ewentualnego skażenia).

Sposoby zabezpieczenia wody.
 Sieć wodociągową zabezpieczać się będzie  przez odcięcie poboru wody na okres 
niebezpiecznego skażenia  w miejscu jej czerpania. Ponowny jej pobór nastąpi po ustąpieniu 
niebezpieczeństwa. W związku z powyższym należy:
• przygotować indywidualne zapasy wody nieskażonej,
• zabezpieczyć posiadane indywidualne studnie.
Studnie kopane (z kołowrotem)zabezpiecza się przez:
• wykonanie obudowy w postaci budki obitej papą lub blachą,
• uszczelnienie  wierzchniej części cembrowiny,
• wykonanie  w promieniu 1,5-2 m. wokół studni utwardzonej powierzchni z cegieł, cementu 

lub asfaltu z niewielkim spadkiem na zewnątrz. Zamiast cementu można ułożyć 50 cm 
warstwę gliny, a na niej 10-15 cm warstwę żwiru i piasku.

 W studni kopanej (z ręczna pompą) należy dodatkowo uszczelnić właz i przejście rury 
przez pokrywę studni sznurem smołowanym lub lepikiem, a pompę osłonić kapturem z materiału 
izolującego. Najprostszym sposobem zabezpieczenia studni abisynki jest okrycie całej pompy 
workiem uszytym z materiału wodoszczelnego (ceraty, brezentu, plastyku). Kilkumetrowa warstwa 
ziemi ochroni płytkie wody podziemne przed skażeniami. Wodę do celów konsumpcyjnych należy 
przechowywać w szczelnie zamkniętych szklanych, metalowych lub plastikowych pojemnikach 
np. w butelkach, słojach, bańkach itp.
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23. SYGNAŁY ALARMOWE• kombinezony skórzane i ubiory z folii metalizowanej,
• buty gumowe skórzane i z tworzyw sztucznych,
• okulary ochronne (przemysłowe, narciarskie),
• nakrycia głowy gumowe, skórzane i z tworzyw sztucznych, z wymienionych środków można 

skompletować odzież ochronną, która z maską lub półmaską umożliwi wykonywanie 
krótkotrwałych czynności ratunkowych.

Zbiorowe środki ochrony ludności.
 Do zbiorowych środków ochrony ludności przed działaniem broni masowego rażenia  
i niebezpiecznych środków chemicznych zalicza się budowle ochronne.

Budowle ochronne
Ze względu na właściwości ochronne budowle dzielą się na:
• schrony,
• ukrycia:

• typu I zabezpieczające  przed czynnikami wybuchu jądrowego,
• typu II zabezpieczające przed opadem promieniotwórczym.

 Schrony i ukrycia dla załóg pracowniczych powinny być przewidziane we wszystkich 
zakładach pracy, które będą kontynuowały działalność w okresie zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i w czasie wojny.
 Ukrycia to piwnice i podpiwniczenia, które mają służyć do krótkotrwałej ochrony 
ludności przed środkami konwencjonalnymi, pyłem promieniotwórczym, bojowymi środkami 
trującymi i toksycznymi środkami przemysłowymi.
 Ukrycia powinny być wyposażone w ławki do siedzenia, zapas żywności i wody do picia, 
sprzęt gaśniczy i sprzęt do odgruzowania, apteczkę, latarki na baterie.

Zasady zachowania się w ukryciu:
a) udając się do ukrycia należy zabrać ze sobą:
• dokumenty tożsamości,
• leki i środki opatrunkowe,
• żywność i wodę,
• środki ochrony indywidualnej,
• ciepłą odzież lub koc,
• latarkę.
b) nie wolno mieć ze sobą substancji łatwopalnych, żrących i cuchnących, ostrych narzędzi,
c) przebywając w ukryciu:
• należy całkowicie podporządkować się poleceniom służby schronowej,
• zachować spokój, ograniczyć rozmowy i zbędne czynności,
• nie wolno palić, biegać itp.,
• ukrycie można opuścić tylko po ogłoszeniu sygnału odwołania zagrożenia.
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24. POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

 Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest instalowanie systemów 
alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem  
z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym w celu umożliwienia 
jej ukrycia się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych.  
Do ogłaszania (odwoływania) alarmów wykorzystuje się następujące urządzenia: 
1. systemy alarmowe miast; 
2. centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i ośrodki Telewizji Polskiej; 
3. radiowęzły radiofonii przewodowej; 
4. syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży 

pożarnej itd.).

Sygnały alarmowe oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawia tabela. 
Sygnały alarmowe przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi (dzwony, syreny ręczne, 
gongi, buczki itp. ) ustala właściwy terenowo szef obrony cywilnej.

PAMIĘTAJ!!!  Po usłyszeniu sygnału alarmowego należy działać szybko, ale rozważnie i bez  
paniki.
 
Po usłyszeniu sygnału: 
1. włączyć radioodbiornik lub telewizor; 
2. zastosować się do podanych komunikatów; 
3. powiadomić rodzinę i sąsiadów.

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego osoby znajdujące się w domu piwnicy powinny:
1. ubrać się; 
2. wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu; 
3. zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie; 
4. zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, 

środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik 
radiowy (na baterię) itp.; 

5. zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego); 
6. pospiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia 

Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny: 
1. przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróż;
2. udać się do najbliższego schronu lub ukrycia; 
3. pomagać słabszym, chorym i ułomnym; 
4. podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej.

Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, 
aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie 
udają się do najbliższego ukrycia. Z pojazdów konnych należy wyprząc konie i uwiązać je za 
trwałymi osłonami.

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r.  
w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 
2013 r. poz. 96)
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PAMIĘTAJ!!! Jeżeli nie będziesz miał możliwości ukrycia się w budowli ochronnej, ukryj się  
w zagłębieniu terenu lub za inną trwałą osłoną.

W strefie zagrożonej skażeniami należy: 
• nałożyć maskę przeciwgazową lub zastępcze środki ochrony przed skażeniami; 
• starać się wyjść ze strefy skażonej prostopadle pod kątem 90 stopni do kierunku wiatru; 
• omijać kałuże wody po powstałym opadzie promieniotwórczym; 
• nie brać do ręki przedmiotów w strefie skażeń; 
• zgłosić się do najbliższego punktu zabiegów sanitarnych; 
• nie spożywać produktów żywnościowych. 

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy: 
• sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony; 
• sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy; 
• sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt; 
• jeśli nie ma innych zaleceń - udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć); 
• przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów obrony cywilnej.

Po usłyszeniu sygnałów odwołania alarmu należy: 
• opuścić schron (ukrycie).


