
                                            

Na skutek nieprzewidzianych awarii, katastrof lub klęsk Ŝywiołowych moŜe nastąpić

zagroŜenie naturalnego środowiska człowieka, zagroŜenie zdrowia lub Ŝycia mieszkańców

spowodowanych przez obiekty stałe (zakłady chemiczne, składy, magazyny) lub ruchome

(cysterny samochodowe i kolejowe).

PRZED AWARIĄ

 Zorientuj się, czy na terenie twojego miejsca zamieszkania występują w jakiejkolwiek

postaci materiały chemiczne charakteryzujące się własnościami toksycznymi. Jeśli w pobliŜu

twojego miejsca zamieszkania przebiegają waŜne szlaki komunikacyjne, dowiedz się, czy są

nimi przewoŜone niebezpieczne substancje chemiczne. 

Jeśli tak, to zapoznaj się i swoją rodzinę ze sposobem postępowania na wypadek

zagroŜenia. Zabezpiecz się w podręczne środki ochrony dróg oddechowych i przechowuj je w

ogólnie dostępnym miejscu.

PODCZAS AWARII

W przypadku przebywania w miejscu, w którym nastąpiła awaria połączona z uwolnieniem

się jakichkolwiek toksycznych środków naleŜy:

• Zachować spokój, przeciwdziałać panice;

• Opuścić teren zagroŜony, kierując się prostopadle do kierunku wiatru omijając miejsce

awarii;

• Ograniczyć oddychanie, przy pomocy wilgotnej chustki lub tamponu zatkać usta i nos i

najkrótszą drogą opuścić teren skaŜony;

• Stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach;

• Osoby znajdujące się w domach, powinny jak najszybciej zabrać dzieci i osoby

niepełnosprawne, wyłączyć urządzenia gazowe i elektryczne, wygasić paleniska,

zamknąć okna i drzwi, powiadomić sąsiadów i udać się w kierunku wskazanym w

komunikatach lub przez słuŜbę porządkową;
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• Osoby, które nie zdąŜyły opuścić mieszkań, przystępują niezwłocznie do uszczelniania

okien, drzwi, otworów wentylacyjnych oraz innych moŜliwych dróg przedostawania się

toksycznego środka;

• Wykorzystać zastępcze i podręczne środki ochrony dróg oddechowych i skóry (maski

tkaninowe, płaszcze impregnowane, okulary ochronne, tampony z waty lub gazy);

• Zabezpieczyć Ŝywność w szczelnych pojemnikach;

• Włączyć dostępne środki masowego przekazu (radio, TV) na program lokalny i

zastosować się do przekazywanych w komunikatach zaleceń;

• W budynkach publicznych przeprowadzić ludzi do pomieszczeń w tym celu

przygotowanych;

• Zabrać z zewnątrz do pomieszczeń zwierzęta gospodarskie, uszczelnić pomieszczenia.

PAMIĘTAJ!

Zapach środków toksycznych jest wyczuwalny znacznie wcze śniej zanim

stęŜenie tych środków stanie si ę gro źne dla Ŝycia ludzkiego!

Jeśli usłyszysz, Ŝe w pobliŜu wykoleiła się cysterna, np. z chlorem, a obłok

przesuwa się z wiatrem w twoim kierunku, powinieneś:

• Zamknąć drzwi i okna oraz uszczelnić je mokrą tkaniną;

• Przygotować tampon z gazy lub innej tkaniny, który posłuŜy ci do oddychania;

• JeŜeli jesteś na otwartej przestrzeni, sprawdź, jaki jest kierunek wiatru i uciekaj jak

najszybciej prostopadle do tego kierunku omijając miejsce awarii.

 

PO AWARII

• Do chwili odwołania alarmu, lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczaj uszczelnionych

pomieszczeń;

• Po przejściu obłoku skaŜonego powietrza i odwołaniu alarmu, dokładnie przewietrz

wszystkie pomieszczenia;

• Unikaj spoŜywania Ŝywność z twojego ogrodu oraz mleka od twoich krów, dopóki nie

będą zbadane przez urząd sanitarny.
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