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I. Telefony alarmowe i informacyjne 
1. Starosta Powiatu 022 75 72 060  

2. Wicestarosta 022 75 72 060  

3. Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa, 

Zarządzania Kryzysowego i Spraw 

Obronnych- Szef Powiatowego Zespołu 

Reagowania Kryzysowego 

022 73 72 335 604 225 514 

4. Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego 

022 73 70 763 

022 73 71 888 

 

 

Służby, Straże, Inspekcje Powiatowe 
 

1. Straż Pożarna 998 75 67 243 

75 70 598 

2. Pogotowie Ratunkowe 999  

3. Policja 997 

02271 67 410 

022 6045213 

022 75 67 501 

022 75 67 017 

4. Szpital Powiatowy Piaseczno 022 76 57 4 51  

5. Pogotowie Energetyczne 022 70 13 200 022 70 13 222 

6. Pogotowie Gazowe 992 

 

022 75 03 875 

022 75 03 885 

7.  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 022 75 64 333 

022 75 79 346 

 

8.  Powiatowy Inspektorat Weterynarii 022 75 67 662  

9.  Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego 

022 75 06 695  

10.  Zarząd Dróg Powiatowych 022 75 62 480 

022 75 62 482 

022 75 79 346 

11.  Zarząd Dróg Wojewódzkich 022 77 93 029 022 75 67 833 

12.  Zarząd Dróg Krajowych 022 72 23 279 

(048) 66 42 071 

 

13.  Wojewódzki Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych Inspektorat Piaseczno 

022 75 67 304  

14.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 022 75 06 017  

15.  Nadleśnictwo Chojnów 022 75 67 275 022 75 67 208 

16.  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 0 694 530 146  

17.  Grupa Rozminowania 022 68 63 535  

Urzędy Gmin 

Gmina Lesznowola 

1. Wójt Gminy 022 75 79 340 w. 

104 

  

2. Z-ca Wójta  022 75 79 340 w. 

114 

 

3. Komisariat Policji 022 75 79 390  

4. Pogotowie wodno-kanalizacyjne 022 75 79 432 504 012 051 

Gmina Góra Kalwaria 

1. Burmistrz Gminy 022 72 73 593  
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2. Z-ca Burmistrza  022 72 73 421  

3. Z-ca Burmistrza 022 72 73 312  

4. Posterunek Policji 997 022 72 73 507 

5. Straż Pożarna- Dyżurny Gminnego 

Centrum Reagowania 

998 022 72 73 508 

6. Pogotowie Ratunkowe 999 022 75 67 511 

7. Straż Miejska 022 72 73 415  

8.  Ośrodek Pomocy Społecznej 022 72 73 125  

9. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Rodzinie 

022 72 74 876  

10. Gminne Centrum Informacji 022 72 74 876  

11. Nocna Pomoc Lekarska 022 72 73 440  

12. Samodzielny Zespół Publicznych 

Zakładów Lecznictwa Otwartego  

022 72 73 440  

13. Przychodnia SP ZOZ 022 72 73 533 022 72 74 964 

14. Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 022 72 73 148  

15. Oczyszczalnia Ścieków 022 72 72 319  

Gmina Piaseczno  

1. Burmistrz Gminy 022 70 17 595  

2. Z-ca Burmistrza 022 70 17 588  

3. Gminne Centrum Reagowania 022 70 17 500 

986 

022 75 62 160 

 

4. Pogotowie Energetyczne 022 70 13 200 

 

022 70 13 222 

5. Samodzielny Zespół Publicznych 

Zakładów Lecznictwa Otwartego 

022 75 70 076 

022 75 62 111 

022 75 67 373 

6. Pogotowie Gazowe 992 

0 90 219 698 

022 7567763 

7. Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 022 75 70 402 

022 75 67 763 

501 150 446 

8. Pogotowie systemu centralnego 

ogrzewania 

022 75 67 738  

9. Eksploatacja sieci wodociągów 

miejskich 

022 75 65 998  

Gmina Konstancin – Jeziorna 

1. Burmistrz Gminy 022 75 64 810   

2. Z-ca Burmistrza  022 75 64 250  

3. Gminne Centrum Reagowania 022 75 64 626 022 75 76 549 

4. Komisariat Policji 022 75 64 217  

5. Straż Miejska 022 75 76 549  

6. Pogotowie Ratunkowe 022 75 67 511  

7. Szpital Stocer 022 75 64 061 - 68  

8. Samodzielny Zespół Publicznych 

Zakładów Lecznictwa Otwartego 

022 75 64 693 

022 75 64 823 

 

Gmina Tarczyn 

1. Burmistrz Gminy 022 71 57 903   

2. Z-ca Burmistrza  022 71 57 902  

4. Komisariat Policji 022 72 77 007  

5. Samodzielny Zespół Publicznych 022 72 77 063  
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Zakładów Lecznictwa Otwartego 

6. Pogotowie Ratunkowe 0-48 66 42 309 

 

 

7. Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 71 57 940  

8. Pogotowie Gazowe 0-48 66 42 206  

9. Pogotowie Energetyczne 0-48  66 51 600  

Gmina Prażmów 

1. Wójt Gminy 022 72 70 177   

2. Z-ca Wójta  022 72 70 177  

3. Posterunek Policji 022 72 70 587 022 72 70 997 

4. Samodzielny Zespół Publicznych 

Zakładów Lecznictwa Otwartego 

022 72 70 523 022 72 76 107 

5. Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 022 73 61 587  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wykręceniu numeru alarmowego i zgłoszeniu się dyżurnego 

spokojnie i wyraźnie podaj: 
 

1. Swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego podana jest 

informacja o zdarzeniu. 

2. Rodzaj i miejsce zdarzenia (adres, nazwę obiektu, 

charakterystyczne miejsca). 

3. Czy występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. 

4. Po podaniu informacji nie odkładaj słuchawki do chwili 

potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. 

 

Przyjmujący może zażądać: 
 

1. Potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie. 

2. Dodatkowych niezbędnych informacji 
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II. JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZAGROŻENIA 

 

1. Powódź 

Zadzwoń telefon: 112, 997,998, 999 

 

A. Skutki zagrożenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Sposób postępowania 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jest to zjawisko o charakterze gwałtownym, występującym nieregularnie. 

Skutkiem są: 

- utonięcia ludzi i zwierząt, 

- skażenie produktów żywnościowych, wody i środowiska, 

- duże straty materialne ( zniszczenie budynków, infrastruktury naziemnej i podziemnej), 

- długotrwałe braki w dostawie prądu, gazu, wody, 

- ograniczenie w przemieszczaniu się ludności, 

- długotrwały paraliż komunikacyjny 

Przed Powodzią 

 
1. Zorientuj się w Urzędzie Gminy, Starostwie Powiatowym czy mieszkasz na terenie zagrożonym 

powodzią. 

2. Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji rodziny, zwierząt i dobytku, zapakuj najcenniejsze 

rzeczy oraz dokumenty. 

3. Miej przygotowane na wypadek nadejścia powodzi – latarki z zapasowymi bateriami, przenośne 

radio z zapasowymi bateriami, apteczkę pierwszej pomocy, niezbędny zapas żywności, wody          

i przygotuj je w części budynku nie narażonej na zalanie. 

4. Bądź przygotowany do przeniesienia dobytku na wyższe piętra budynku. 

5. Opracuj plan komunikowania się z członkami rodziny 

6. Słuchaj komunikatów meteorologicznych 

7. W miarę możliwości zabezpiecz pomieszczenia parterowe i piwniczne workami z piaskiem . 

folią lub innymi dostępnymi środkami 

8. Być przygotowany do samodzielnego odcięcia dopływu energii i gazu oraz przygotuj folię 

plastikową do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami zawory gazowe, urządzenia 

elektryczne. 

9. Ubezpiecz budynki i urządzenia. 

         W czasie powodzi 

 
1. W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone tereny lub 

miejsca w budynku. 

2. Jeżeli masz możliwość włącz radio lub telewizję i słuchaj komunikatów pogodowych. 

3. Odłącz urządzenia gazowe, elektryczne i zabezpiecz je. 

4. Nie używaj do spożycia wody z zalanych studni może być zatruta. 

5. Jeśli nie zdążyłeś wyewakuować zwierząt uwolnij je z pozamykanych pomieszczeń. 

6. Nie wchodź, jeżeli nie jest to konieczne do naniesionej przez powódź wody, a jeżeli musisz 

użyj     do badania gruntu przed sobą tyczki. 

7. Jeżeli jesteś zagrożony podaj tę wiadomość do Straży Pożarnej, Policji lub Straży Miejskiej, 

Gminnego Centrum Reagowania lub Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

8. Przygotuj się do ewakuacji domowników i zwierząt. 

9. Znajdziesz padłe zwierzęta nie dotykaj ich i zgłoś ten fakt do Inspekcji Weterynaryjnej lub 

Urzędu Gminy, Straży Miejskiej, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

10. Zgłoś się ochotniczo do pomocy w walce z powodzią. 
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PAMIĘTAJ ! ! ! 

 

STAN OSTRZEGAWCZY WISŁY to 370 cm na wodowskazie GUSIN 

i 450 cm na wodowskazie PUŁAWY 

 

       Po Powodzi 

 
1. Słuchaj komunikatów radiowych lub telewizyjnych słuchaj komunikatów pogodowych. 

2. Jak najdłużej możesz pozostań poza zasięgiem wód powodziowych gdyż mogą być skażone. 

3. Bądź ostrożny gdy wiedziesz na teren dotknięty powodzią gdyż drogi mogą być podmyte               

i mogą nie wytrzymać ciężaru twojego samochodu lub nawet twojego. 

4. Po powrocie do domu zanim wejdziesz dokonaj oględzin zewnętrznych, sprawdź stan 

fundamentów, ścian, drzwi i okien czy nie ma widocznych pęknięć. Upewnij się, że budynek 

nie grozi zawaleniem.  

5. Wchodząc do zalanego budynku używaj nieprzemakalnego obuwia i zachowaj szczególną 

ostrożność, używaj przenośnego źródła światła i  sprawdź sufity,  ściany we wszystkich 

pomieszczeniach by uniknąć niespodziewanego oberwania tynku. 

6. Sprawdź stan sieci gazowej i elektrycznej w razie uszkodzenia nie próbuj ich sam naprawiać  

lub uruchamiać wezwij fachowca.  

7. Wyrzuć całą żywność tak dla ludzi jak i zwierząt, która miała styczność z wodą powodziową. 

8. Wykonaj zdjęcia zniszczeń oraz dokonaj wstępnego szacunku strat. 

9. Sprawdź stan sieci wodno – kanalizacyjnej, zbiorników sanitarnych i szamba by uniknąć 

zakażeń i zatruć. 

10. Do odpompowania wody z piwnic przystąp, gdy poziom wody w gruncie będzie niższy niż           

w zalanej piwnicy i gdy  nie ma pęknięć ścian budynku i odpompowuj stopniowo 1/3 poziomu 

wody dziennie by uniknąć uszkodzenia fundamentów. Jeśli woda napływa do piwnicy przerwij 

jej odpompowywanie i sprawdź co jest tego przyczyną. 

11. Jeżeli jest możliwe uruchom ogrzewanie budynku pootwieraj drzwi i okna w całym domu, 

poodsuwaj od ścian meble i podnieś je minimum 5 cm nad podłogę. 

12.  Usuń z budynku uszkodzone elementy i rób to w rękawicach ochronnych. 

13. Aby uniknąć grzybów i pleśni odkaż ściany i sufit mlekiem wapiennym z wapna palonego,          

a drewniane elementy budynku zabezpiecz środkiem impregnacyjnym do ochrony drewna. 

14. Zalane studnie zgłoś do służby sanitarnej. 

15. Przechowuj zdrową żywność w szczelnych opakowaniach 

16. Pamiętaj o wspomożeniu swoich sąsiadów i włącz się czynnie do likwidacji skutków powodzi.  
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2. Śnieżyce, mrozy, wichury 

 

 

Zadzwoń telefon: 112, 997,998, 999 

 

 

A. Skutki zagrożenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

B. Sposób postępowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śnieżyca jest to duży opad śniegu połączony z silnym wiatrem. Mróz jest to temperatura powietrza 

na otwartej przestrzeni poniżej 0
o
C. Wichura – wiatr wiejący z prędkością powyżej 75 km/h. 

Skutkiem są: 

-  paraliż komunikacyjny, 

-  nadmierne wychładzanie organizmu ( możliwość odmrożeń ciała lub zamarznięcie), 

- duża ilość śniegu tworząca zaspy, 

- zniszczenia zabudowy, infrastruktury naziemnej, drzewostanu, 

- długotrwałe przerwy w dostawie energii, gazu i wody, 

- znaczne straty materialne, 

      Przed nadejściem dużych mrozów, zamieci śnieżnych, wichur 

 
1. Słuchaj prognoz pogody w radiu i telewizji. 

2. Zgromadź środki przydatne w czasie zimy, a przede wszystkim: 

- zapasowe baterie do latarek lub świeczki, 

- żywność, która nie wymaga gotowania,  

- zapasy wody, 

- zapasy soli i piasku, 

- zapasy opału, 

- zastępcze źródła ogrzewania. 

3.    Przygotuj dom poprzez: 

- uszczelnienie poddaszy, drzwi i okien oraz sprawdź ich zamocowanie, 

- sprawdź poszycie dachu czy jest solidnie przymocowane jeśli nie to masz jeszcze czas             

na usunięcie usterek. 

4. W samochodzie przygotuj zestaw zimowy tj. łopatkę do odśnieżania, rękawice, czapkę, koc, 

linkę holowniczą, łańcuchy na koła, pojemnik z solą, kable do akumulatora. 

5. Zabezpiecz pomieszczenia, w których znajdują się zwierzęta. 

6. Zaopatrz się w niezbędne materiały opatrunkowe i leki. 

7. Zatankuj do pełna samochód lub ciągnik. 

8. Upewnij się, czy twoi sąsiedzi zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. 

9. Zabezpiecz przed zamarznięciem paszę i wodę dla zwierząt. 
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      W czasie dużych mrozów, zamieci śnieżnych, wichur 

 
1. Jeśli nie musisz nie wychodź z domu. 

2. Ubieraj się stosownie do pogody w odzież składającą się z wielu warstw, łatwą do zdjęcia                  

i w miarę wodoodporną. 

3. Zachowaj ostrożność poruszając się po oblodzonym i zaśnieżonym terenie, zwróć uwagę              

na zwisające sople, zwały śniegu na dachach budynków, latające przedmioty, gałęzie. 

4. W miarę możliwości ogranicz poruszanie się własnym pojazdem, a jeśli już  musisz to: 

- słuchaj komunikatów radiowych o warunkach panujących na drogach, 

- podaj rodzinie lub znajomym cel i przewidywaną trasę podróży, 

- wyjeżdżaj z zapasem paliwa, 

- zabierz ze sobą prowiant, wodę, koc, śpiwór dodatkowe rękawice i czapkę, 

- po dotarciu do celu powiadom rodzinę lub znajomych, 

- jedź wolno ,a w czasie jazdy uważaj na drzewa mogące leżeć na drodze,   

5. Jeżeli używasz dodatkowych źródeł ogrzewania zapewnij wentylację pomieszczeń. 

6. Oszczędzaj zapasy paliwa przez stopniowe obniżanie temperatury w domu i okresowe 

wyłączanie ogrzewania w niektórych pomieszczeniach. 

7. Obserwuj czy wśród domowników czy nie występują objawy odmrożeń ( utrata czucia, biały 

lub jasny kolor pojawiający się na końcach palców rąk i stóp oraz małżowin usznych i na 

czubku nosa ). Jeżeli stwierdzisz takie objawy zawiadom lekarza, a przed jego nadejściem 

rozpocznij powolne ogrzewanie osoby, zdejmując przemarznięte ubranie, okryj ciało kocem, 

folią aluminiową               i ogrzewaj własnym ciałem. Odmrożone kończyny zanurz w letniej 

wodzie, a na inne części ciała nakładaj ciepłe okłady, jeżeli jest to nie możliwe własnymi 

rękami masuj by przywrócić obieg krwi. Nie podawaj osobie dotkniętej odmrożeniem lub 

wychłodzeniem alkoholu i kawy. 

 

        Po dużych mrozach, zamieciach śnieżnych, wichurach 

 
1. Sprawdź czy ktoś z twojego otoczenia nie potrzebuje pomocy, a w razie potrzeby zorganizuj ją. 

2. Wykonaj zdjęcia zniszczeń zarówno domu jak i jego wyposażenia – może się przydać              

do uzyskania odszkodowania. 

3. Sprawdź jak się czują przydomowe zwierzęta. 

4. Dokonaj zewnętrznych oględzin instalacji elektrycznej, gazowej i wodociągowej. 

5. Jeżeli poczujesz zapach gazu w pomieszczeniu natychmiast otwórz okna i drzwi, opuść 

budynek, zamknij dopływ gazu i powiadom pogotowie gazowe. 

6. Jeśli widzisz iskrzenie instalacji elektrycznej, popalone przewody, czujesz swąd spalonej 

instalacji wyłącz elektryczność i zawiadom zakład energetyczny. 

7. Unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych i natychmiast zgłoś ten fakt           

do zakładu energetycznego, straży pożarnej lub policji, nie próbuj usuwać samodzielnie 

zwalonych na linie energetyczna drzew. 

8. Uzupełnij zapasy żywności, wody i  paliwa. 

9. Odśnież drogę do posesji aby ułatwić działania służb i udzielenie tobie pomocy. 
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3. Pożar 

 

Zadzwoń telefon: 112, 997,998, 999 

 

 

A. Skutki zagrożenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Sposób postępowania 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pożar jest to niekontrolowany proces spalania zachodzący poza miejscem do tego celu 

przeznaczonym. 

Skutkiem są: 

-  straty materialne, 

-  zagrożenie dla życia i zdrowia, 

- czasami paraliż komunikacyjny z powodu dużego zadymienia, 

      Przed pożarem 

 
1. Nie zabijaj okien gwoździami, nie montuj stałych krat w oknach. 

2. W miarę możliwości wyposaż swój dom w wykrywacze dymu, gaśnice proszkowe. 

3. Utrzymuj czystość w pomieszczeniach piwnicy, garażu, strychu. Nie dopuszczaj                      

do nagromadzenia się starych gazet, szmat itp. 

4. Nie stawiaj na korytarzach, klatkach schodowych przedmiotów utrudniających ewakuację. 

5. Utrzymuj w stałej technicznej sprawności instalacje elektryczną, przedłużacze, instalację 

gazową. 

6. Nie przeciążaj sieci elektrycznej. 

7. Nie ograniczaj dostępu do urządzeń przeciwpożarowych takich jak hydranty, zawory 

hydrantowe, wyłączniki prądu i gazu. 

8. Nie dokonuj samodzielnie watowania bezpieczników. Spalone bezpieczniki wymieniaj             

na nowe. 

9. Nie gromadź i nie używaj wewnątrz budynku benzyn, paliw, nafty itp. Można je przechowywać 

tylko w odpowiednich pojemnikach w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

10. Nie używaj otwartego ognia w pobliżu łatwopalnych materiałów. 

11. Często kontroluj źródła ogrzewania ( kominki, piece, grzejniki, grzałki itp.) Grzejnik nie może 

być umieszczony bliżej niż 15 cm od materiałów palnych. 

12. Sprawdzaj kilkakrotnie w ciągu roku wentylację wewnętrzną i zewnętrzną. 

13. Utrzymuj teren wokół twojego domu wolny od suchej roślinności. 

14. Nigdy nie używaj otwartego ognia w pobliżu materiałów łatwopalnych. 
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UWAGA   ! ! ! 

Niezależnie od powyższych wskazań, po przybyciu straży pożarnej 

bezwzględnie podporządkuj się poleceniom kierownika akcji ratowniczo 

gaśniczej 

 

 

       W czasie pożaru 

 
1. Używaj wody, gaśnicy lub koca gaśniczego do gaszenia małych ognisk pożaru. Nie próbuj 

gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować. Wyprowadź wszystkich domowników, 

najważniejsze dokumenty i wezwij straż pożarną. W miarę możliwości wyłącz dopływ gazu       

i prądu. Nie otwieraj okien, drzwi zamknij tylko na klamkę. 

2. Nigdy nie używaj wody do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych. 

3. Palący się tłuszcz lub ogień powstały w kuchni ugaś sodą do pieczenia lub solą. 

4. Gdy zapaliło się twoje ubranie nie biegnij gdyż spowoduje to tylko zwiększenie płomienia. 

Połóż się na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia. 

5. Jeżeli obudzisz się w trakcie pożaru, zbadaj dół drzwi, zanim je otworzysz. Jeśli drzwi są 

zimne, wychodź natychmiast czołgając się wzdłuż ścian. Dym i gorące powietrze unoszą się 

do góry. Jeżeli drzwi są gorące uciekaj, jeśli możesz przez okno, jeśli nie, to trzymaj w oknie 

białe prześcieradło, wzywając w ten sposób na pomoc strażaków, jeśli masz balkon udaj się 

tam i zabierz ze sobą o ile to możliwe mokry koc w przypadku silnego wzrostu temperatury     

i zadymienia okryj się nim. 

6. Pomóż zwierzętom wyprowadzając np. krowy, konie w narzuconym na łeb kocem, owce         

i barany zaczynając od przewodnika stada lub pierwszą brzegu owcę, ptactwo wynieś w 

workach, trzodę wypchnij siłą na zewnątrz. Poparzonym zwierzętom udziel pomocy sam lub 

wezwij weterynarza. 

   

    Po pożarze 

 
1. Nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku zanim właściwe służby nie stwierdzą,             

że budynek jest bezpieczny pod względem budowlanym, energetycznym, gazowym. 

2. Nie włączaj żadnych urządzeń dopiero po sprawdzeniu przez specjalistów. 

3. Skontaktuj się z urzędem gminy lub starostwa jeśli potrzebujesz mieszkania, żywności, 

odzieży. 

4. Zachowaj czujność i rozwagę w poruszaniu się, gdyż elementy konstrukcyjne budynku mogą     

po pożarze być osłabione i mogą wymagać naprawy.     

5. Przed wyrzuceniem zniszczonych przedmiotów wezwij agenta ubezpieczeniowego. Jeśli 

jesteś dzierżawcą lub najemcą wezwij właściciela. 

6. Wyrzuć lekarstwa, żywność, napoje, które były narażone na działanie wysokiej temperatury          

i dym. 

7. Jeżeli inspektor budowlany stwierdzi, że budynek jest niebezpieczny do zamieszkania zabierz 

dokumenty, rzeczy osobiste, polisę, poinformuj policję, straż miejską,  sąsiadów, przyjaciół 

lub krewnych, urząd gminy, szkołę, urząd pocztowy o miejscu twojego tymczasowego 

zakwaterowania. 
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4. Zagrożenie chemiczne 

 

Zadzwoń telefon: 112, 997,998, 999 

 

 

A. Skutki zagrożenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Sposób postępowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Niebezpieczne substancje chemiczne, które z powodu swoich właściwości w chwili uwolnienia 

stanowią zagrożenie życia, zdrowia i środowiska. 

Skutkiem są: 

-  paraliż komunikacyjny, 

- straty sanitarne, 

- zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska, 

 

       Przed awarią 

 
1. Zorientuj się czy na terenie miejsca zamieszkania występują zakłady opierające swoją 

produkujące na materiałach niebezpiecznych, czy koło twojego miejsce zamieszkania 

przebiegają szlaki komunikacyjne i czy są nimi przewożone substancje niebezpieczne. 

2. Jeśli tak to zapoznaj się ze sposobem postępowania na wypadek zagrożenia i powiadom 

rodzinę szczególnie dzieci o sposobach postępowania. 

3. Zabezpiecz się w podręczne środki ochrony dróg oddechowych 

 

      Podczas awarii 

 
1. Opuść zagrożony rejon, kierując się prostopadle do kierunku wiatru, omijając miejsce awarii. 

Ogranicz oddychanie przy pomocy chusteczki, części ubioru. 

2. Jeżeli znajdujesz się w domu wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska, 

piecyki, zamknij okna, drzwi zbierz rodzinę i jeżeli możesz opuść dom lub mieszkanie udaj 

się w kierunku wskazanym przez służbę porządkową.  

3. Jeżeli nie możesz opuścić domu lub mieszkania przystąp niezwłocznie do uszczelniania okien, 

drzwi, otworów wentylacyjnych oraz innych dróg możliwości wejścia środka toksycznego       

do pomieszczenia podręcznymi środkami najlepiej wilgotnymi ręcznikami, taśmami 

przylepnymi. O ile nie masz masek do ochrony dróg oddechowych przygotuj podręczne 

środki np. zwilżone chusteczki. 

4. Zabezpiecz żywność i wodę w szczelnych pojemnikach. 

5. Uszczelnij pomieszczenia zwierząt lub wyprowadź je w bezpieczne miejsce. 

6. Nie zbliżaj się do miejsca wypadku, awarii. 

7. Nie spożywaj żadnych produktów w tym czasie. 

8. Jeżeli podejrzewasz, że gaz albo szkodliwe opary dostają się do środka, oddychaj płytko przez 

ubranie lub ręcznik.  
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PAMIĘTAJ  ! ! ! 

Na ogół zapach środków chemicznych jest wyczuwalny wcześniej, zanim ich 

stężenie stanie się groźne dla Twojego życia. 

 

      Po awarii 

 
1. Do chwili odwołania zagrożenia nie opuszczaj pomieszczeń. 

2. Po odwołaniu alarmu wywietrz dokładnie pomieszczenia. 

3. Unikaj spożywania żywności z twojego ogrodu oraz mleka od twoich krów dopóki nie będą 

zbadane przez inspektorat sanitarny. 
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5. Zagrożenie bombowe 

 

Zadzwoń telefon: 112, 997,998, 999 

 

 

A. Skutki zagrożenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Sposób postępowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skutkiem są: 

- zagrożenie dla życia i zdrowia, 

- znaczne straty materialne, 

 

       Informacja o podłożeniu bomby 

 
1. Zachowaj spokój. 

2. Rozmowę z zamachowcem prowadź spokojnie i jeżeli możesz powiadom kierownika instytucji 

lub dowolną osobę, po zakończeniu rozmowy powiadom policję, straż pożarna, pogotowie 

ratunkowe. W trakcie prowadzonej rozmowy zwróć uwagę na głos rozmówcy, dźwięki w tle. 

3. Zawiadom służby techniczne energetyki, gazu i wodociagów. 

4. Wyłącz światło, otwórz okna i drzwi, usuń z otoczenia materiały łatwopalne. 

5. Nie używaj w budynku i w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych, telefonów 

komórkowych. 

6. Do momentu przybycia policji akcją kieruje kierownik instytucji lub jego zastępca. 

7. Powiadom znajdujące się wewnątrz osoby o konieczności opuszczenia budynku w sposób nie 

wywołujacy paniki. 

8. Przed ewakuacją zabezpiecz materiały zawierające informacje niejawne i wartości pieniężne. 

9. W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykaj i nie próbuj go otwierać. 

10. Zabezpiecz  rejon paczki w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

11. W miarę możliwości dokonaj próby ustalenia właściciela paczki. 

12. Zabezpiecz teren wokół budynku przed wejściem postronnych osób. 

       Jeżeli nastąpił wybuch 

 
1. wezwij policję, straż pożarną , pogotowie ratunkowe. 

2. Udziel pomocy potrzebującym, a następnie przystąp do ewakuacji rannych. 

3. Zabezpiecz dokumenty niejawne i wartościowe oraz dowody rzeczowe z miejsca eksplozji, jeżeli 

budynek był monitorowany kamerami kasety video. 

4. Opuść budynek najszybciej jak to możliwe. 
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6. Burze i gradobicia  

 

Zadzwoń telefon: 112, 997,998, 999 

 

A. Skutki zagrożenia  

 

 

 

 

 

 

 

B. Sposób postępowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burza jest to kilka wyładowań atmosferycznych połączonych z błyskawicą i grzmotem. Grad jest to 

opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu o średnicy do kilku centymetrów. 

Skutkiem są: 

- zagrożenie dla życia i zdrowia, 

- znaczne straty materialne, 

 

      Przed burzą i gradobiciem 
1. Ubezpiecz swoje mieszkanie, dom, samochód od skutków burzy i gradobicia. 

2. Utrzymuj w czystości rynny, rowy odprowadzające nadmiar wody, studzienki kanalizacyjne. 

3. Wstaw stojący sprzęt przed budynkiem do garażu. 

4. Sprawdź czy właściwie pozamykane są okna. 

5. Zabezpiecz pomieszczenia dla zwierząt. 

6. Utrzymuj zapas wody i żywności. 

7. Zawsze miej w domu źródła światła zastępczego latarki ,świeczki. 

8. Sprawdź początkiem wiosny instalację odgromową. 

      W czasie burzy i gradobicia 
1. Znajdź bezpieczne schronienie i pozostań w nim do czasu zakończenia. 

2. Nie stój pod drzewem. 

3. Odejdź od zbiorników wodnych. 

4. Gdy burza zastanie cię w szczerym polu nie biegnij  przykucnij ale nie siadaj na ziemi, a tym 

bardziej nie kładź się na niej, pozbądź się wszystkich metalowych przedmiotów. 

5. Odejdź jak najdalej od metalowych urządzeń, przedmiotów, transformatorów, słupów 

wysokiego napięcia, linii energetycznych. 

6. Jeśli jesteś w górach schowaj się za jakiś wyłom skalny i obserwuj niebo, aby w każdej chwili 

być gotowym do zmiany miejsca stania. 

7. Jeśli jesteś w domu wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne, wyjmij antenę 

radiowotelewizyjną z odbiorników. 

8. Pozamykaj okna i drzwi, wyłącz oświetlenie, zdejmij z parapetów i balkonów przedmioty, 

które mogą zagrażać przechodniom. 

9. Pozostań z dala od okien i drzwi, przygotuj latarki lub świeczki. 

10. Pozamykaj pomieszczenia dla zwierząt. 

11. Zwróć szczególna uwagę na dzieci. 

      Po burzy i gradobiciu 
1. Udziel pierwszej pomocy poszkodowanym osobom. 

2. W razie stwierdzenia silnych obrażeń powiadom pogotowie ratunkowe. 

3. Jeśli byłeś ubezpieczony wykonaj zdjęcia skutków burzy i gradobicia zarówno domu jak i jego 

wyposażenia zawiadom ubezpieczyciela. 

4. W wypadku pożaru zgłoś ten fakt do straży pożarnej, a zerwaniu linii energetycznej do 

pogotowia energetycznego. 
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7. Ewakuacja 

 

Zadzwoń telefon: 112, 997,998, 999 

 

 
Jest to przeniesienie, przewiezienie lub wyprowadzenie osób, zwierząt, mienia poza strefę zagrożenia. 

  

 

Zasady postępowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ewakuacja z budynku 
1. Zachowaj spokój , wszystkie czynności wykonuj zdecydowanie ale z rozmysłem. 

2. Podporządkuj się decyzjom osób kierujących akcją ewakuacyjną. 

3. Kieruj się do wyjść ewakuacyjnych zgodnie z kierunkiem znaków ewakuacyjnych lub drogą 

wskazaną przez kierującego ewakuacją. 

4. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych poruszaj się w pozycji pochylonej blisko ścian, 

usta i nos zasłoń chusteczką zmoczoną w wodzie lub częścią ubioru. 

5. W czasie ewakuacji nie używaj wind. 

6. Pomagaj osobom poszkodowanym, dzieci prowadź trzymając je za rękę. 

7. Po wyjściu z budynku sprawdź czy wszystkie osoby znajdujące się w budynku znajdują się poza 

budynkiem. 

8. O ile jest możliwość zabierz ze sobą dokumenty, wartościowsze materiały, zabezpiecz materiały 

zawierające informacje niejawne i finansowe. 

9. Nie zapomnij o uwolnieniu zwierząt z zagrożonych budynków. 

10. Jeżeli jesteś sprawny włącz się w pomoc poszkodowanym. 

11. Jeżeli jest możliwe odetnij dopływ gazu, energii i  wody do budynku. 

      Z obszarów szczególnego ryzyka 
1. Gdy zostaniesz powiadomiony o konieczności ewakuacji zachowaj spokój, przystąp do zebrania 

dokumentów, wartościowych rzeczy, odzieży na zmianę, skontaktuj się z rodziną, postępuj 

zgodnie ze wskazówkami kierującego akcja ewakuacyjną. 

2. Jeżeli jest możliwe odetnij dopływ gazu, energii, wody do budynku 

3. Jeżeli ewakuujesz się własnym samochodem zapoznaj się z różnymi możliwymi trasami podróży. 

4. Słuchaj komunikatów radiowych. 

5. Jeżeli posiadasz telefon komórkowy nie zapomnij o nim i ładowarce. 

6. W chwili przybycia na miejsce ewakuacji skontaktuj się z rodziną i powiadom ich o miejscu 

pobytu. 

7. Nie zapomnij o ewakuacji zwierząt. 

8. Włącz się w pomoc przy ewakuacji osób niepełnosprawnych, dzieci i mienia. 
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8. Pomoc poszkodowanym 

 

Zatrucie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Objawy: 

- mdłości, wymioty, biegunka, bóle brzucha, 

- bóle głowy, zaburzenia świadomości, 

- zaburzenia oddechu, zmiany tętna, objawy wstrząsu, 

- utrata przytomności, 

- zatrzymanie oddechu i krążenia, 

- drgawki. 

     Pomoc: 

 
  Przy zatruciach drogą pokarmową: 

- sprawdź czy ratowany oddycha i ma wyczuwalne tętno jeśli nie przystąp do reanimacji, 

- zawiadom lekarza lub pogotowie ratunkowe, 

- jeżeli poszkodowany  jest nieprzytomny ale oddycha i ma wyczuwalne tętno połóż go              

w pozycji bocznej ustalonej i kontroluj oddech co 2-3 minuty, 

- jeżeli poszkodowany  jest przytomny podaj do picia dużo płynów ( z wyjątkiem mleka            

i alkoholu), 

- wywołaj wymioty drażniąc tylną ścianę gardła – uwaga nie wywołuje się wymiotów przy 

zatruciu kwasami, ługami, środkami piorącymi, rozpuszczalnikami u chorych 

nieprzytomnych lub z drgawkami, 

- nie pozwól udzielanemu pomocy zasnąć 

- ustal do momentu przybycia lekarza czym prawdopodobnie się zatruł. 

 

   Przy zatruciach drogą oddechową: 
- wynieś poszkodowanego ze strefy zatrucia ( wejdź na bezdechu ) na świeże powietrze, 

- sprawdź czy ratowany oddycha i ma wyczuwalne tętno jeśli nie przystąp do reanimacji, 

- zawiadom lekarza lub pogotowie ratunkowe, 

- jeżeli poszkodowany  jest nieprzytomny ale oddycha i ma wyczuwalne tętno połóż go              

w pozycji bocznej ustalonej i kontroluj oddech co 2-3 minuty, 

- nie pozwól udzielanemu pomocy zasnąć, 

- ustal do momentu przybycia lekarza czym prawdopodobnie się zatruł. 

 

   Przy zatruciach przez skórę: 
- wynieś poszkodowanego ze strefy zatrucia ( wejdź na bezdechu ) na świeże powietrze, 

- sprawdź czy ratowany oddycha i ma wyczuwalne tętno jeśli nie przystąp do reanimacji, 

- zawiadom lekarza lub pogotowie ratunkowe, 

- jeżeli poszkodowany  jest nieprzytomny ale oddycha i ma wyczuwalne tętno połóż go              

w pozycji bocznej ustalonej i kontroluj oddech co 2-3 minuty, 

- oczy płucz dużą ilością wody, 

- zdejmij ubranie, spłucz miejsca trucizny na skórze dużą ilością wody, 

- ustal do momentu przybycia lekarza czym prawdopodobnie się zatruł. 

 

 

UWAGA ! ! ! 
Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie, zakładaj rękawiczki, reanimacje usta usta 

prowadź przykładając do ust chusteczkę lub tampon gazowy, nie dotykaj 

skażonych powierzchni ciała gołymi rękami. 
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Utrata przytomności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Objawy: 
- twarz robi się kredowo biała, 

- skóra staje się wilgotna i zimna, 

- osoba mdlejąca widzi mroczki przed oczami, słyszy szum w uszach, może się skarżyć            

na nudności, 

- nieprzytomny nie reaguje na normalne bodźce bólowe, 

- mięśnie są zazwyczaj wiotkie. 

 

    Pomoc: 

- zbadaj tętni i oddech, 

- zapewnij dostęp do świeżego powietrza, 

- połóż na plecach i unieś nogi do góry, 

- jeżeli to możliwe posadź nieprzytomnego z głową schowaną pomiędzy kolanami, 

- jeżeli w ciągu 2-3 minut nie zauważysz poprawy stanu poszkodowanego sprawdź ponownie 

tętno i oddech, jeżeli są ułóż poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, 

- w przypadku braku czynności życiowych przystąp do reanimacji ( pięć ucisków na klatce 

piersiowej w okolicy serca oddech usta usta powtarzaj tę czynność aż do skutku ) wezwij 

lekarza lub pogotowie ratunkowe. 


