
PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW
ZESPOŁU PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO-SOCJOTERAPEUTYCZNYCHWOŁAWIE

NAWYPADEK ZAGROŻENIA:

I. Wtargnięcia na teren placówki osoby z niebezpiecznym narzędziem, bronią/zamach terrorystyczny
II. Zagrożenia niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi/biologicznymi
III. Podłożenia ładunku wybuchowego
IV. Zagrożenia wybuchem pożaru/gazu

Poniższe procedury opracowano na podstawie: Uchwały z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
Uchwały Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata
2015-2019, Ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o działaniach antyterrorystycznych, Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o
zarządzaniu kryzysowym.

Celem opracowania obowiązujących procedur jest zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i
emocjonalnego całej społeczności ZPR-S w Oławie, ze szczególnym uwzględnieniem wychowanków placówki, w
sytuacjach:

I. Wtargnięcie napastnika z bronią/atak terrorystyczny - sposób postępowania
1. Wszcząć alarm
2. Zarządź ewakuację! (tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia z dala od źródła zagrożenia)
3. Walcz (jeżeli jest zagrożenie z bezpośredniego kontaktu z napastnikiem)
4. Jeżeli nie ma możliwości walki i ucieczki błagaj o litość!
5. Wykonuj wszystkie polecenia napastnika (nie dyskutuj, nie stawiaj oporu)

Sposób postępowania w przypadku kiedy ewakuacja nie jest możliwa:
6. Schowaj się z wychowankami w pomieszczeniu z dala od źródła zagrożenia
7. Zamknij drzwi
8. Zastaw drzwi ciężkimi meblem, ławkami
9. Wyłącz wszystkie światła
10. Wyłącz/wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne
11. Połóż się na podłodze z dala od drzwi i okien
12. Zachowaj ciszę i nikomu nie otwieraj
13. Czekaj na przybycie służb ratowniczych

II. Niebezpieczny czynnik chemiczny/biologiczny - sposób postępowania
1. Zabezpiecz podejrzaną substancję np. przykryj materiałem
2. Wydaj wychowankom polecenie o zakazie zbliżania i dotykania substancji
3. Zamknij okna, zakryj kratki wentylacyjne
4. Wydaj polecenie o opuszczeniu pomieszczenia, zamknij za sobą drzwi
5. Przejdź z wychowankami do pomieszczenia z dostępem do bieżącej wody (łazienka)
6. Poinformuj o zagrożeniu pracownika odpowiedzialnego za podjęcie decyzji o ewakuacji i powiadomieniu służb

ratowniczych

III. Podłożenie ładunku wybuchowego - sposób postępowania
1. Zawiadom osoby odpowiedzialne za wszczęcie procedury ewakuacyjnej o zagrożeniu/lub w przypadku ich

nieobecności podejmij decyzję o ewakuacji i zawiadom służby ratownicze
2. Nie zbliżaj się i nie dotykaj podejrzanego ładunku/pakunku
3. Postępuj zgodnie z wytycznymi ewakuacyjnymi

IV. Zagrożenie wybuchem pożaru/gazu - sposób postępowania
1. Zaalarmuj osoby będące w strefie zagrożenia
2. Zawiadom osoby odpowiedzialne za wszczęcie procedury ewakuacyjnej o zagrożeniu/lub w przypadku ich

nieobecności w razie konieczności podejmij decyzję o ewakuacji i zawiadom służby ratownicze
3. Przystąp niezwłocznie do gaszenia pożaru przy użyciu miejscowych środków gaśniczych
4. W przypadku dalszego rozprzestrzeniania ognia i zadymienia postępuj zgodnie z wytycznymi ewakuacyjnymi.



INFORMACJE OGÓLNE:
Osoby odpowiedzialne za wszczęcie procedury ewakuacyjnej i poinformowanie służb ratowniczych:

1. Sekretarz placówki
2. Dyrektor/Wicedyrektor
3. Wychowawca/Nauczyciel znajdujący się w sytuacji zagrożenia

Sposób powiadamiania o zagrożeniu:
- pojedynczy sygnał dźwiękowy o długości 5 sek.
- okrzyk „ALARM” z informacją o rodzaju zagrożenia

Telefony alarmowe:
Policja 997

Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999

Telefon alarmowy telefonów komórkowych 112
Pogotowie Energetyczne 991

Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Ciepłownicze 993

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987

Infolinia Policji 800 120 226
Sposób powiadamiania służb ratowniczych:
Wybierz jeden z w/w numerów. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora instytucji mów spokojnie wyraźnie, podając
następujące informacje:

1. Podaj miejsce zdarzenia i rodzaj zagrożenia
2. Podaj liczbę napastników i opisz ich wygląd (jeżeli tacy są)
3. Podaj informacje o zagrożeniu życia i zdrowia osób przebywających w budynku.
4. Określ i podaj liczbę ofiar (jeżeli takie są)
5. Podaj numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu.
6. Opisz najszybszą/najbezpieczniejszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia.
7. Podaj swoje nazwisko, pełnioną funkcję w placówce.
8. Po powiadomieniu nie odkładaj słuchawki do czasu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
9. Stosuj się do zaleceń służb ratowniczych

Sposób postępowania w przypadku zarządzenia ewakuacji:
1. Zostaw wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują (zabierz dziennik)
2. Zarządź zbiórkę i przelicz stan wychowanków, zabezpiecz wychowanków wymagających specjalnej troski

(wydawaj polecenia głośno i wyraźnie, zachowaj spokój)
3. Korzystaj z wyznaczonej drogi ewakuacji do ustalonego miejsca ewakuacji
4. Po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko, unikaj blokowania ruchu, zatrzymywania się, czy też

gwałtownego napierania na poruszających się z przodu
5. Zachowaj ciszę, spokój, rozwagę
6. Ostrzegaj o niebezpieczeństwie
7. W przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna, przeprowadź wychowanków do ustalonego,

alternatywnego miejsca zbiórki ewakuacyjnej
8. Po dotarciu na miejsce zbiórki ponownie przelicz stan wychowanków
9. Udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie ma to wpływu na twoje

bezpieczeństwo
10. Oczekuj na przybycie służb ratowniczych i stosuj się do ich zaleceń

Sposób postępowania podczas działań służb ratowniczych:
1. Pod żadnym pozorem nie otwieraj drzwi! (służby ratownicze zrobią to same)
2. Stosuj się do wszystkich poleceń służb.
3. Unikaj gwałtownych ruchów, alarmujących gestów, zachowań.
4. Nie trzymaj nic w rękach.
5. Bądź razem z wychowankami. Wyciszaj ich.
6. Nie zadawaj pytań podczas ewakuacji.
7. Poddaj się kontroli bezpieczeństwa.
8. Przekaż istotne informacje służbom ratowniczym o sytuacji, jeżeli je posiadasz.

Opracował: pedagog Marcin Ćwigoń na podstawie informacji kadry pedagogicznej w dniu 11.01.2017r.
Zatwierdzono do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 10.02.2017r.


