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1. Charakterystyka powszechnej samoobrony  
ludności.

a) Cele i zadania obrony cywilnej
 Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy  
i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie 
pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalcza-
niu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

Zadania obrony cywilnej obejmują w szczególności:
 ● wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie,
 ● organizowanie ewakuacji ludności,
 ● przygotowanie budowli ochronnych,
 ● zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
 ● zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia,
 ● organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych,
 ● udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej,
 ● walkę z pożarami,
 ● przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń,
 ● ochrona żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania,
 ● organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszko-

dowanej ludności,
 ● zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej, 

ważnej dokumentacji,
 ● doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności pu-

blicznej, w tym pomocy w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć 
wody pitnej,

 ● doraźną pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach 
dotkniętych klęskami,

 ● doraźną pomoc w grzebaniu zmarłych.

Zadania Obrony Cywilnej w czasie pokoju obejmują:
 ● działalność planistyczną i prace organizacyjne,
 ● działalność szkoleniową i upowszechniającą w zakresie problematy-

ki obrony cywilnej,
 ● przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobro-

nie.

b) Zobowiązania obywateli w ramach przygotowania do samoobrony
W ramach przygotowania do samoobrony osoby posiadające obywatel-
stwo polskie mogą być zobowiązane do:

 ● przygotowania ochrony budynku lub lokalu mieszkaniowego oraz 
mienia osobistego i indywidualnego,

 ● zabezpieczenia własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych 
przed zanieczyszczeniem lub skażeniem,

 ● utrzymywania i konserwacji posiadanego oraz przydzielonego 
sprzętu i środków ochrony,

 ● utrzymywania i konserwacji domowych pomieszczeń ochronnych,
 ● wykonywania innych przedsięwzięć mających na celu ochronę wła-

snego życia, zdrowia i mienia oraz udzielania pomocy poszkodowa-
nym.

c) Obowiązki i zadania ludności w przygotowaniu przedsięwzięć obro-
ny cywilnej
Obowiązek obywateli w zakresie obrony cywilnej polega na:

 ● Odbywaniu:
 ● służby w obronie cywilnej,
 ● przysposobienia obronnego młodzieży szkolnej,
 ● szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 ● wykonywaniu zadań przewidzianych w Ustawie o powszechnym 
obowiązku RP.

 ● Osoby posiadające obywatelstwo polskie, zdolne ze względu na stan 
zdrowia podlegają obowiązkowi szkolenia ludności w zakresie po-
wszechnej samoobrony.

 Szkolenie ludności z zakresu powszechnej samoobrony ma na celu 
między innymi przygotowanie do samoobrony przed środkami masowego 
rażenia oraz innymi działaniami nieprzyjaciela. 

W ramach przygotowania do samoobrony osoby posiadające obywatel-
stwo polskie mogą być zobowiązane do:

 ● przygotowania ochrony budynku lub lokalu mieszkaniowego oraz 
mienia osobistego i indywidualnego,

 ● zabezpieczenia własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych 
przed zanieczyszczeniem lub skażeniem,

 ● utrzymywania i konserwacji posiadanego oraz przydzielonego 
sprzętu i środków ochrony,

 ● utrzymywania i konserwacji domowych pomieszczeń ochronnych,
 ● wykonywania innych przedsięwzięć mających na celu ochronę wła-

snego życia, zdrowia i mienia oraz udzielania pomocy poszkodowa-
nym.

d) Charakterystyka stanów gotowości obronnej państwa
Obecnie obowiązujące przepisy prawne, związane z osiąganiem go-
towości obronnej państwa, ustalają trzy podstawowe stany gotowości 
obronnej państwa:

 ● stan stałej gotowości obronnej państwa,
 ● stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu,
 ● stan gotowości obronnej państwa czasu wojny.

Stan stałej gotowości obronnej państwa
 Stan stałej gotowości obronnej państwa utrzymuje się w czasie poko-
ju, gdy nie stwierdza się istotnych zagrożeń zewnętrznego bezpieczeństwa 
państwa.
 W stanie stałej gotowości obronnej państwa są realizowane zada-
nia planistyczne, organizacyjne, szkoleniowe i kontrolne, mające na celu 
utrzymywanie w sprawności systemu obronnego państwa.
 Obrona cywilna realizuje przedsięwzięcia o charakterze przygoto-
wawczym, planistycznym, organizacyjnym, szkoleniowym, upowszech-
niającym i zaopatrzeniowym, mającym na celu ochronę ludności, zakła-
dów pracy, urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, żywności, 
wody i innych dóbr niezbędnych do przetrwania.
 Obrona cywilna może współdziałać w zwalczaniu klęsk żywioło-
wych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

Stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu
 Stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu wprowadza się  
w razie zaistnienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa 
wymagającego uruchomienia wybranych elementów systemu obronnego 
państwa lub realizacji zadań ustalonych dla tego stanu.
 W stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu realizowane  
są zadania zapewniające przygotowanie do przeciwdziałania zewnętrz-
nym zagrożeniom bezpieczeństwa państwa oraz usuwania skutków ich 
wystąpienia.
 Obrona cywilna realizuje zadania związane z ochroną ludności oraz 
gospodarki narodowej i przekazuje nakazane świadczenia na rzecz obron-
ności kraju.
 Wykonanie przedsięwzięć przewidzianych dla stanu gotowości 
obronnej państwa czasu kryzysu zapewnia możliwość szybkiego rozwinię-
cia jednostek przewidzianych do militaryzacji, rozwinięcia określonych 
organów OC na stanowiskach kierowania oraz zapewnia sprawne wyko-
nanie przedsięwzięć związanych z rozwinięciem urządzeń specjalnych OC 
i przygotowaniem budowli ochronnych.

Stan gotowości obronnej państwa czasu wojny
 Stan gotowości obronnej państwa czasu wojny wprowadza się w celu 
odparcia bezpośredniej zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej lub, gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie  
do wspólnej obrony przeciwko agresji.
 W stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny realizuje się za-
dania umożliwiające przeprowadzenie powszechnej mobilizacji, wprowa-
dzenie stanu wojennego oraz pełne rozwinięcie systemu obronnego pań-
stwa do odparcia agresji militarnej.
 Obrona cywilna w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny 
realizuje przedsięwzięcia zapewniające możliwość pełnego rozwinięcia sił 
i środków OC.
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2. Postępowanie i zasady zachowania się podczas  
wystąpienia poszczególnych zagrożeń.
 
a) Zagrożenie skażeniami chemicznymi 
 Na skutek nieprzewidzianych awarii, katastrof lub klęsk żywioło-
wych może nastąpić zagrożenie naturalnego środowiska człowieka, zagro-
żenie zdrowia lub życia mieszkańców. Skażenie środowiska toksycznymi 
środkami przemysłowymi może nastąpić z obiektów ruchomych (cysterny 
samochodowe). Należy wtedy zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać 
panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych. Sto-
sować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach, głów-
nie środkami nagłaśniającymi umieszczonymi na samochodach.  

Przebywając na terenie otwartym należy:
 ● zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, 

pary), 
 ● opuścić zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosując 

się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez 
ruchome środki nagłaśniające, 

 ● udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych. 

Przebywające w pomieszczeniach osoby, które z jakichkolwiek przy-
czyn przed wystąpieniem skażeń nie zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia 
powinny: 

 ● włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokal-
nych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń, 

 ● pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym pa-
pierem lub szmatami drzwi, okna otwory wentylacyjne, przebywać  
w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych, 

 ● osoby wyposażone w maski przeciwgazowe zakładają je, 
 ● do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opusz-

czać uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien  
i innych otworów wentylacyjnych, 

 ● powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac 
wymagających wysiłku, a więc dużego zapotrzebowania na tlen, 

 ● wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizo-
ra), wygasić wszystkie płomienie, 

 ● do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie lub  
w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampon z gazy, 
ręcznik itp. Przebywając w obiektach użyteczności publicznej stoso-
wać się do poleceń kierownictwa. 

b) Zagrożenie skażeniami biologicznymi
 Broń wykorzystująca chorobotwórcze bakterie, toksyny i wirusy jest 
wykorzystywana do wywoływania epidemii chorób zakaźnych. Do prze-
noszenia broni biologicznej mogą być używane np. pociski, bomby lotni-
cze, pojemniki z zakażonymi owadami.
 Oznakami użycia tego właśnie rodzaju broni są „głuche” wybuchy 
bomb, krople cieczy i duże odłamki w miejscach wybuchu, pojawienie się 
większej ilości gryzoni, insektów, kleszczy lub organizmów wcześniej nie-
spotykanych na danym terenie.

W celu ochrony ludzi przed zakażeniami:
 ● przeprowadza się szczepienia ochronne,
 ● bardzo ważne jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny oso-

bistej,
 ● po opuszczeniu terenu skażonego, należy przeprowadzić zabiegi sa-

nitarne, dezynfekcję ubioru, obuwia i innych rzeczy,
 ● wszelkie rany i zadrapania należy zabezpieczyć przed drobnoustro-

jami,
 ● do czasu przeprowadzenia całkowitych zabiegów sanitarnych nie 

wolno jeść, pić i palić papierosów, wodę można pić tylko po wcze-
śniejszym trzydziestominutowy przegotowaniu,

 ● w przypadku zaobserwowania zmian chorobowych należy nie-
zwłocznie zgłosić się do lekarza. 

c) Zagrożenie skażeniami promieniotwórczymi
 Bezpośrednio po wybuchu jądrowym, jako pierwsze do działania 
przystępują służby Obrony Cywilnej. Osoby, które ukryły się w budow-

lach ochronnych nie powinny wychodzić na otwartą przestrzeń, do czasu 
otrzymania zezwolenia po odwołaniu alarmu. W razie zniszczenia schro-
nu powinny one zastosować posiadane środki ochrony dróg oddecho-
wych np. chustki, szmaty, ubrania, starać się wydostać z rejonu porażenia 
i przejść do miejsca wskazanego przez oddziały Obrony Cywilnej.

Pokonując skażony teren powinny, jednak zachować wszelkie środki 
ostrożności:

 ● nie pić wody,
 ● nie spożywać pokarmu,
 ● nie palić tytoniu,
 ● nie wzniecać kurzu,
 ●  nie dotykać przedmiotów.

d) Zagrożenia powodziowe
 W razie ochrony przed powodzią należy podwyższyć fundamenty 
budynków znajdujących się na terenach zalewowych ponad przewidy-
wany poziom wody w czasie powodzi. Główny wyłącznik prądu, tablice 
bezpieczników i licznik powinny być zamontowane powyżej poziomu 
osiąganego przez wody powodziowe. Sprawdzić zawory zainstalowane  
w kanalizacji ściekowej swego domu w celu zapobieżenia cofania się wody 
z systemu kanalizacyjnego. 

W czasie zagrożenia powodziowego: 
 ● włączyć radio na częstotliwości radia lokalnego w celu wysłuchania 

komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania, 
 ● przenieść na górne kondygnacje miejsca sypialne, 
 ● przenieść wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku, 
 ● w miarę możliwości należy odesłać dzieci i osoby starsze w bezpiecz-

ne miejsce, 
 ● ustalić sposoby kontaktowania się z rodziną w razie stracenia z nią 

łączności, 
 ● zgromadzić w domu niezbędną ilość nie psującej się żywności oraz 

czystej wody w pojemnikach, 
 ● zabezpieczyć się w odpowiednią ilość źródeł światła, latarki, świece, 

zapasowe baterie. 

W czasie powodzi jeśli jesteśmy wewnątrz domu należy: 
 ● włączyć radio lub telewizor aby uzyskać najnowsze informacje o sy-

tuacji, 
 ● zgromadzić w jednym miejscu przygotowane zapasy ewakuacyjne, 
 ● jeśli zostanie nakazane opuszczenie domów, zrobić to natychmiast. 

Jeśli jesteśmy na zewnątrz należy:
 ● udać się na najwyższe miejsce w terenie i pozostać tam, 
 ● unikać przekraczania wszelkich nurtów wodnych. Jeśli nurt jest bar-

dzo szybki, z zawirowaniami, nawet 15 cm warstwa wody może ściąć 
z nóg. Po powodzi nie powracać do domu, dopóki władze nie ogło-
szą, że jest to bezpieczne. 

 W czasie wchodzenia do zabudowań zachować szczególną ostroż-
ność. Sprawdzić fundamenty, ściany, podłogi, drzwi, okna aby się upew-
nić, że budynek nie grozi zawaleniem. Zwrócić uwagę na zalane instalacje 
elektryczne oraz zalane środowiska. 

e) Zagrożenia komunikacyjne 
 Powszechność motoryzacji nakłada na obywateli obowiązek zna-
jomości podstawowych zasad i czynności do wykonania w razie wystą-
pienia katastrofy drogowej lub wypadku. Postępująca motoryzacja, ciągła 
rozbudowa sieci dróg i różnorodność przewożonych ładunków potęgują 
zagrożenia, które towarzyszą katastrofom i wypadkom drogowym. Ilość 
przewożonych pasażerów, wielkość i różnorodność niebezpiecznych ła-
dunków (chemiczne, toksyczne, łatwopalne i inne) zwiększają skalę i roz-
miar zagrożeń, które w równej mierze dotyczą pasażerów i mieszkańców 
miejscowości w pobliżu szlaków kolejowych.
 Powszechność motoryzacji nakłada na mieszkańców obowiązek 
znajomości podstawowych zasad i czynności do wykonania w razie wy-
stąpienia wypadku lub katastrofy drogowej czy kolejowej.
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Do podstawowych zasad i czynności należą:
 ● powiadomienie służb ratowniczych (Straż Pożarna, Policja, Pogoto-

wie Ratunkowe);
 ● udzielenie pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem, 

wybuchem i gdy nie ma innych zagrożeń;
 ● stosowanie się do poleceń służb ratunkowych;
 ● niezbliżanie się do miejsca katastrofy, nieblokowanie dojazdu pojaz-

dom specjalnym;
 ● gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji, wyłączenie 

nawiewu, zamknięcie okien;
 ●  ostrzeganie innych użytkowników drogi.

f) Zagrożenia cywilizacyjne (terroryzm, zanieczyszczenie środowiska 
odpadami)
 TERRORYZM to szeroki termin na oznaczenie użycia siły lub prze-
mocy w stosunku do osób lub własności, w celu zastraszenia, przymu-
szenia lub okupu. Terroryści często występują z pogróżkami, by wywołać 
strach w społeczeństwie i przekonać obywateli, że rząd nie jest w stanie 
zapobiec terrorowi. Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę 
ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do tak podstawo-
wych usług, jak: elektryczność, dostawy wody, komunikacja miejska, tele-
komunikacja i opieka medyczna. Warto podkreślić, że obecnie nie mamy 
do czynienia z sygnałami wskazującymi na istnienie zagrożenia terrory-
zmem wewnętrznym. Zjawisko, które nam zagraża, to terroryzm między-
narodowy, przede wszystkim związany z fundamentalizmem religijnym. 
To najgroźniejsza ze współczesnych form terroryzmu, związana z atakami 
bombowymi, ale także z zamachami samobójczymi, braniem zakładników 
i porywaniem środków transportu na skalę znacznie większą, niż dotąd 
spotykane. W związku z masowym rozwojem turystyki międzynarodowej 
i częstymi wyjazdami w rejony zagrożone terroryzmem i Ty możesz zostać 
jego ofiarą.

BĄDŹ PRZYGOTOWANY NA ATAK TERRORYSTYCZNY, KORZY-
STAJĄC Z TYCH SAMYCH SPOSOBÓW, KTÓRE ZNAJDUJĄ ZASTO-
SOWANIE PODCZAS INNYCH SYTUACJI KRYZYSOWYCH:

 ● bądź czujnym i zorientowanym w tym, co dzieje się w najbliższym 
otoczeniu. Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma lub poja-
wia się mało znaków ostrzegawczych,

 ● w czasie podróży należy przedsięwziąć wszelkie możliwe środki 
ostrożności. Zwracaj uwagę na rzucające się w oczy lub po prostu 
nietypowe zachowania. Nie przyjmuj od obcych osób żadnych pa-
kunków. Nie pozostawiaj bagażu bez opieki,

 ● zapamiętuj gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne. Zawczasu po-
myśl, którędy można by ewakuować się w pośpiechu z budynku, 
metra lub zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj gdzie znajdują się klatki 
schodowe,

 ● zapamiętuj elementy z najbliższego otoczenia. Zwróć uwagę na cięż-
kie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, 
zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu.

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA SIĘ W GRUPIE 
ZAKŁADNIKÓW:

 ● Rób, co ci każą. Nie graj bohatera i nie stawiaj oporu. 
 ● Dyskutowanie z napastnikami lub bunt mogą tylko pogorszyć sy-

tuację. 
 ● Twoim zadaniem powinno być przetrwanie. 
 ● Czekaj na akcję wyspecjalizowanej jednostki ratowniczej.

JAK POSTĘPOWAĆ W TRAKCIE OPERACJI ANTYTERRORY-
STYCZNEJ?

 ● nie uciekaj, połóż się na podłodze i spróbuj znaleźć jakąś osłonę, 
trzymaj ręce na głowie do końca operacji,

 ● słuchaj rozkazów i instrukcji grupy antyterrorystycznej i nie zabieraj 
jej czasu na zadawanie zbędnych pytań,

 ● nie trzyj oczu w wypadku użycia gazów łzawiących,
 ● w razie strzelaniny połóż się na ziemi lub schowaj się za jakimś 

przedmiotem,
 ● nie uciekaj z obiektu, dopóki nie zostanie wydany rozkaz wyjścia - 

możesz zostać wzięty za terrorystę,

 ● w chwili wyzwolenia wychodź jak najszybciej, nie zatrzymuj się dla 
zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub po-
żaru,

 ● spróbuj się zidentyfikować (przedstawić), bądź jednak przygotowany 
na ostre traktowanie ze strony ekipy ratunkowej - dopóki nie zo-
staniesz formalnie zidentyfikowany jako jeden z zakładników, jesteś 
potencjalnie jednym z porywaczy.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
 
 Przemysłowe ciągi technologiczne i nierozwaga ludzkiego działania 
są poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Stąd przedstawia-
my kilka praktycznych przedsięwzięć, które mogą pomóc środowisku na-
turalnemu.

OCHRONA ZIEMI
 ● nie wylewać żadnych środków chemicznych w miejscach niedozwo-

lonych, 
 ● nie pozostawiać na powierzchni ziemi opakowań po środkach che-

micznych używanych w zakładach pracy, gospodarstwach rolnych itp., 
 ● wszystkie opakowania po środkach chemicznych składować w miej-

scach dozwolonych, 
 ● przepracowane oleje silnikowe zbierać do pojemników i odstawiać 

do zagospodarowania np. do stacji paliw płynnych, 
 ● wywóz odpadów z posesji realizować poprzez koncesjonowane firmy, 
 ● stosować szczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki typu komunal-

nego, 
 ● na otwartej przestrzeni nie spalać żadnych odpadów. 

OCHRONA WÓD
 ● nie wrzucać do zbiorników i cieków wodnych żadnych środków che-

micznych i opakowań po nich, 
 ● nie pozostawiać w pobliżu studni, ujęć wodnych otwartych pojemni-

ków ze środkami chemicznymi ani opakowań po nich, 
 ● nie myć rąk, nie płukać naczyń po środkach chemicznych w pobli-

żu studni i ujęć wodnych, płyny po umyciu tych naczyń wylewać  
w miejscach dozwolonych, 

 ● nie wylewać pod żadnym pozorem olei silnikowych do rowów i ka-
nalizacji burzowej lub przemysłowej, 

 ● nie odprowadzać nieoczyszczonych ścieków do wód i do ziemi, 
 ● nie składować odpadów na brzegach cieków wodnych i w wodzie, 
 ● uwagi powyższe dotyczą także postępowania ze środkami żrącymi. 

OCHRONA LASÓW I PARKÓW
 ● nie wyrzucać i nie wywozić do lasów i parków śmieci, złomu i wszel-

kich opakowań po środkach chemicznych. 

OCHRONA POWIETRZA
 ● nie spalać w nieprzystosowanych urządzeniach grzewczych żadnych 

odpadów.

Pamiętaj, że postępując wbrew przepisom i praktycz-
nym uwagom o ochronie środowiska działasz prze-
ciwko sobie

g) Inne (pożary, śnieżyce, huragany, itp.)
POŻAR

 ● nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku zanim służby ra-
townicze nie stwierdzą, że jest bezpieczny pod względem budowla-
nym, energetycznym, itp., dachy i stropy mogą być osłabione i wy-
magać naprawy;

 ● gdy potrzebujesz mieszkania, żywności lub straciłeś w pożarze oso-
biste przedmioty, zwróć się do gminy lub skontaktuj się z organiza-
cjami wspomagającymi poszkodowanych;

 ● wezwij agenta ubezpieczeniowego przed wyrzuceniem zniszczonych 
przedmiotów. Jeśli jesteś dzierżawcą lub lokatorem wezwij właściciela; 

 ● wyrzuć żywność, napoje, lekarstwa, które narażone były na wysoką 
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temperaturę i dym;
 ● jeśli posiadasz sejf lub masywną metalową skrzynię nie próbuj jej 

otwierać, może ona utrzymywać wysoką temperaturę przez wiele 
godzin. Jeśli otworzysz drzwi przed jej wychłodzeniem, powietrze  
z zewnątrz w połączeniu z wysoką temperaturą wewnątrz sejfu może 
spowodować zapalenie się zawartości;

Jeśli inspektor budowlany stwierdzi, że budynek jest niebezpieczny 
i musisz opuścić dom:

 ● poproś Policję o pilnowanie Twojego domu podczas nieobecności;
 ● zabierz ze sobą dokumenty tożsamości, rzeczy osobiste, polisę ubez-

pieczeniową;
 ● poinformuj przyjaciół, krewnych, agenta ubezpieczeniowego, pra-

codawcę, szkołę, urząd pocztowy o miejscu twojego tymczasowego 
zakwaterowania.

ŚNIEŻYCE – to opady atmosferyczne w postaci śniegu, obfite i długo-
trwałe, wraz z wiatrami lub mrozami, mogą być przyczyną zasp paraliżu-
jących komunikację, łączność, zaopatrzenie. Mogą też powodować ofiary 
w ludziach.

Bądź przygotowany na wystąpienie śnieżyc, zawiei i zamieci:
 ● słuchaj prognozy pogody oraz komunikatów podawanych przez roz-

głośnie radiowe i telewizyjne;
 ● w czasie opadów pozostań w domu;
 ● jeśli musisz wyjść na zewnątrz, ubierz się w ciepłą odzież wielowar-

stwową i powiadom kogokolwiek 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;

 ● jeśli używasz piecyków, zapewnij wentylacje pomieszczeń;
 ● zabezpiecz inwentarz i paszę przed zamarznięciem.

Podróżowanie w zimie:
 ● jeśli musisz wyruszyć w podróż, rozważ wykorzystanie publicz-

nych 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;
 ● trzymaj „zimowy zestaw” w bagażniku swojego samochodu (łopatkę 

do śniegu, migające światło, rękawice, czapkę, koc, linę holowniczą, 
łańcuchy na koła, pojemnik z solą kamienną, kable do akumulatora).

WICHURY - wiatry wiejące z prędkością powyżej 75 km/h. W Polsce wy-
stępujące coraz częściej. Mogą powodować uszkodzenie budynków, łamać 
i wyrywać drzewa z korzeniami oraz paraliżować transport.

HURAGANY - wiatry wiejące z prędkością powyżej 120 km/h. Powodują 
rozległe spustoszenia w strefie swojego oddziaływania.

Przed nadejściem wichury:
 ● słuchaj prognozy pogody oraz komunikatów podawanych przez roz-

głośnie radiowe i telewizyjne;
 ● gruntownie oceń stan okien i dachu. Jeżeli uznasz to za konieczne - 

zabezpiecz odpowiednio;
 ● uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogłyby narobić szkód 

w przypadku porwania ich przez wiatr;
 ● pozamykaj zwierzęta oraz odpowiednio zabezpiecz pomieszczenia, 

w których się znajdują;
 ● upewnij się, czy twoje radio i latarka działają jak należy. Miej zapas 

naładowanych baterii;
 ● sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy. Zaopatrz się w niezbędne 

materiały i leki;
 ● zaopatrz się w paliwo do samochodu. Może być potrzebny;
 ● upewnij się, czy Twoi najbliżsi sąsiedzi zdają sobie sprawę z powagi 

sytuacji.

W czasie silnych wiatrów
 ● zachowaj spokój. Nie wychodź na zewnątrz, jeśli nie jest to absolut-

nie konieczne;
 ● jeśli znajdziesz się z dala od domu, pozostań tam, gdzie jesteś, dopó-

ki wichura nie przejdzie;
 ● nie zatrzymuj się pod planszami reklamowymi i drzewami;
 ● nie spaceruj też pod balkonami - spadające doniczki, kwietniki lub 

szyby okienne mogę Cię dotkliwie poranić;
 ● wyłącz główny wyłącznik prądu - ograniczy to możliwość powstania 

pożaru;
 ● schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala  

od oszklonych okien, sufitów i drzwi;
 ● słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych oraz przestrzegaj  

w nich przekazywanych zasad zachowania się.

Po przejściu silnych wiatrów:
 ● zorganizuj pomoc, w tym medyczną, dla poszkodowanych;
 ● uprzątnij zniszczony sprzęt i dokonaj niezbędnych napraw w swoim 

domu;
 ● nie próbuj usuwać zwalonych drzew, które upadły na linie energe-

tyczne. Nie dotykaj zerwanych przewodów;
 ● jeśli jesteś ubezpieczony wykonaj zdjęcia zniszczeń, zarówno domu, 

jak i jego wyposażenia;
 ● sprawdź instalacje (elektryczną, wodociągową i ściekową) w znisz-

czonym domu.

UPAŁ - intensywne oddziaływanie promieni słonecznych na nas i nasze 
otoczenie. Zjawisku temu towarzyszy wysoka temperatura powietrza, czę-
sto przekraczająca 30 °C.

Bądź przygotowany na wystąpienie gwałtownego ocieplenia:
 ● ogranicz do niezbędnego minimum przebywanie na słońcu zwłasz-

cza w okresie najintensywniejszego działania jego promieni;
 ● utrzymuj chłodne powietrze wewnątrz pomieszczenia, stosując żalu-

zje w drzwiach i oknach;
 ● rozważ montaż zewnętrznych okiennic. Zewnętrzne okiennice la-

tem nie dopuszczają ciepła do wnętrza domu, natomiast utrzymują 
ciepło w domu zimą;

 ● przebywaj wewnątrz pomieszczeń tak długo, jak to możliwe. Jeśli 
jest brak klimatyzacji, przebywaj na najniższym poziomie budynku, 
poza zasięgiem światła słonecznego;

 ● spożywaj zbilansowane, lekkie posiłki;
 ● regularnie pij duże ilości wody. Osoby cierpiące na epilepsję oraz 

schorzenia serca, nerek lub wątroby, będące na niskowodnej diecie 
oraz mające problemy z utrzymaniem płynów, powinny skontakto-
wać się z lekarzem przed zwiększonym przyjmowaniem płynów;

 ● ogranicz przyjmowanie napojów alkoholowych. Mimo, że piwo i na-
poje alkoholowe zdają się zaspokajać pragnienie, to zazwyczaj powo-
dują dalsze odwodnienie organizmu;

 ● ubieraj się w luźno dopasowane rzeczy, zakrywające możliwie naj-
większą powierzchnię skóry. Lekka, o jasnych kolorach odzież odbi-
ja ciepło i promieniowanie słońca oraz pomaga utrzymać normalną 
temperaturę ciała;

 ● noś okrycia głowy, które skutecznie będą chronić twarz i głowę przed 
nadmiernym nagrzaniem;

 ● unikaj zbytniego nasłonecznienia. Opalenizna spowalnia zdolność 
do samoczynnego chłodzenia się. Użyj środków ochrony przed pro-
mieniami słonecznymi o wysokim współczynniku skuteczności;

 ● unikaj skrajnych zmian temperatury. Zwolnij tryb życia. Zredukuj 
oraz ogranicz wyczerpujące zajęcia. Osoby wysokiego ryzyka powin-
ny przebywać w chłodnych miejscach. Stosuj tabletki solne, ale tylko 
wtedy, jeśli zostały zalecone przez lekarza;

 ● pamiętaj, że podczas upałów występuje zwiększone zagrożenie prze-
ciwpożarowe, przebywając w lesie, na podsuszonych łąkach, ścier-
niskach, zachowaj szczególną ostrożność i staraj się nie zaprószyć 
ognia.
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3. Alarmowanie o zagrożeniach

a) System alarmowy obrony cywilnej
 Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest organizacja systemów 
alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpie-
czeństwem napadu z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym  
i chemicznym, a także o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska  
w celu umożliwienia jej odpowiedniego zareagowania. 

Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się:
 ● syreny wchodzące w skład centralnych systemów alarmowych,
 ● rozgłośnie radiowe i ośrodki telewizyjne,
 ● radiowęzły radiofonii przewodowej,
 ● syreny nie włączone do systemów alarmowych (zakładów pracy, 

ochotniczych straży pożarnych itp.),
 ● System SISMS (powiadamianie za pomocą sms),
 ● zastępcze środki alarmowania (syreny ręczne, gongi, dzwony ko-

ścielne, pojazdy z urządzeniami nagłaśniającymi itp.).

b) Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze.
RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń 
i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach ( Dz. U. z 2013r. 
poz. 96).

c) Postępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów 
ostrzegawczych
PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO LUB KOMUNIKATU 
OSTRZEGAWCZEGO NALEŻY:

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Lp Rodzaje alarmu Sposób ogłaszania alarmów
Akustyczny system alarmowy Środki masowego przekazu Wizualny sygnał alarmowy

1 Ogłoszenie alarmu

Sygnałakustyczny – modulowany dźwięk 
syrenyw okresie trzech minut

3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź 
słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam 
alarm (podać przyczynę, rodzaj alar-

mu itp.) ........................ dla ....................

Znak żółty w kształcie trójkąta 
lub w uzasadnionych przypadkach 

innej figury geometrycznej

2 Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny 
w okresie trzech minut

3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź 
słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję 
alarm (podać przyczynę, rodzaj 
alarmu itp.) ........................ dla 

.................... --------------------

Lp. Rodzaj komunikatu
Sposób ogłaszania komunikatu Sposób odwołania komunikatu

Akustyczny 
system 

alarmowy
Środki masowego przekazu

Akustyczny 
system 

alarmowy
Środki masowego przekazu

1

Uprzedzenie  
o zagrożeniu skażeniami

-------------
------

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie 
.......... około godz. ........ min. ...... może nastąpić 
skażenie ................. (podać rodzaj skażenia) w 

kierunku ................. (podać kierunek)

--------------
-----

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie 
o zagrożeniu ................ (podać rodzaj 

skażenia) dla ...............

2

Uprzedzenie o 
zagrożeniu zakażeniami

-------------
------

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o 
zagrożeniu zakażeniami ustalają organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej

--------------
-----

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie 
o zagrożeniu ................ (podać rodzaj 

zakażenia) dla ...............

3

Uprzedzenie o klęskach 
żywiołowych  

i zagrożeniu środowiska

 

-------------
------

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 
Informacja o zagrożeniu i sposobie 

postępowania mieszkańców ................. 
(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas 

wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

--------------
-----

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie 
o zagrożeniu ................ (podać rodzaj 

klęski) dla ...............
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 ● Nie wywoływać paniki, zastosować się do poleceń nadawanych  
w tych komunikatach - ostrzec sąsiadów o alarmie.

 ● Ograniczyć do niezbędnego minimum ruch pieszy i pojazdów me-
chanicznych.

 ● Udzielać sobie wzajemnej pomocy podczas samoewakuacji (pomóc 
słabszym i chorym) – samoewakuować się najkrótszą drogą.

 ● Osoby pozostające w pomieszczeniach powinny uszczelnić okna, 
drzwi i ciągi wentylacyjne wykorzystując ścinki miękkich szmat, 
watę, ligninę, namoczone ścinki papieru, pasy gąbki, itp.

 ● W ukryciu przebywać do chwili otrzymania polecenia opuszczenia 
obiektu od służb porządkowych (ratowniczych) – posiadając bate-
ryjny odbiornik radiowy włączyć go na pasmo rozgłośni lokalnej.

PAMIĘTAJ !
PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO LUB 
KOMUNIKATU NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE 
ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ: 

1. PO OGŁOSZENIU ALARMU
 ● włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;
 ● postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;
 ● wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony 

Cywilnej;
 ● przygotuj maskę przeciwgazową lub środek zastępczy;
 ● przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej 

nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);
 ● wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;
 ● uszczelnij okna pomieszczenia w którym się znajdujesz mokrym pa-

pierem lub szmatami;
 ● zabierz ze sobą dokumenty osobiste, odzież, zapasy żywności, wodę, 

indywidualne środki ochrony dróg oddechowych;
 ● zamknij okna i mieszkanie;
 ● udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach ra-

diowych lub przez służby ratownicze, władze i organa Obrony Cy-
wilnej;

 ● udaj się do najbliższego schronu lub ukrycia;

Jeśli znajdujesz się w miejscu publicznym:
 ● wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony 

Cywilnej.

2. KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI
 ● włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;
 ● postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;
 ● wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony 

Cywilnej;
 ● wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;
 ● zamknij okna i mieszkanie;
 ● udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach ra-

diowych lub przez służby ratownicze, władze i organa Obrony Cy-
wilnej;

Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:
 ● uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym 

papierem lub szmatami;
 ● przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej 

nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);

Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:
 ● wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony 

Cywilnej. 

3. KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI 

postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w środkach masowego prze-
kazu przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

4. KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH 
I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

 ● włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;
 ● postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;
 ● zamknij okna i mieszkanie;

W wypadku awarii obiektu z toksycznym środkiem przemysłowym:
 ● wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;
 ● zamknij okna i mieszkanie;
 ● uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym 

papierem lub szmatami; 

Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:
 ● uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym 

papierem lub szmatami;
 ● przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej 

nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);

Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:
 ● wykonuj polecenia organów Obrony Cywilnej, Straży Pożarnej i Po-

licji.

4. Wykonywanie przedsięwzięć mających na celu 
ochronę własnego życia, zdrowia i mienia oraz udzie-
lenia pomocy poszkodowanym.

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

W razie potrzeby wykonać następujące prace:
 ● uszczelnić okna odpowiednią taśmą lub watą a nawet okleić paskiem 

papieru (taśmą samoprzylepną, uszczelnić wszystkie drzwi i futry-
ny. 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 prze-
chodzą przewody wodociągowe, centralnego ogrzewania, kanaliza-
cji itp.,

 ● zakleić papierem kratki wentylacyjne - ale tak by w razie potrzeby 
zapewnić wentylację pomieszczenia. Samoczynną dobrą wentylację 
mogą zapewnić otwory: nawiewny i wywiewny. Otwór wywiew-
ny powinien być usytuowany 1,5 - 2 m nad otworem nawiewnym.  
W przewodzie nawiewnym można umieścić prosty filtr przeciwpy-
łowy - ramkę z 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 ze-
wnętrznych ścian budynku oraz zabudować lub osłonić workami  
z piaskiem otwory okienne, nie używane otwory drzwiowe, itp.,

W mieszkaniu przygotowanym na ukrycie powinny także być:
 ● odpowiedni zapas wody pitnej, żywności, przedmioty pierwszej 

potrzeby, worki foliowe na odpadki,
 ● lekarstwa dla chorych, apteczka domowa, środki dezynfekcyjne, za-

pasowe oświetlenie, odbiornik radiowy,
 ● sprzęt gaśniczy (np. gaśnica, koc, wiadro z wodą, piasek, łopatka 

itp.),
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 ● niezbędne przedmioty osobistego użytku.

 Pamiętać należy o przygotowaniu oświetlenia zastępczego. Zalecane 
jest oświetlenie elektryczne (bateryjne, akumulatorowe). Świece paląc się 
zużywają dużo tlenu oraz zanieczyszczają powietrze dwutlenkiem węgla, 
dlatego ich używanie jest niewskazane.
 Przedsięwzięcie to polega na zwiększeniu walorów wytrzymało-
ściowych 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.

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 zaopa-
trzyć 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, sia-

nem itp.,
 ● obsypać z zewnątrz ziemią ściany drewniane do wysokości okien 

albo w odległości 50 - 60 cm od ściany postawić ściankę z desek lub 
plecionkę z wikliny i przestrzeń między nimi zasypać ziemią,

 ● Nawet w pomieszczeniach nie hermetycznych można zapewnić kil-
kugodzinną ochronę przed przenikaniem do wnętrza niektórych 
środków trujących, jeżeli zamknięte okna i drzwi zasłonimy od we-
wnątrz brezentem, tkaniną workową lub inną tkaniną zamoczoną  
w wodnym roztworze sody.

Aby zapewnić zwierzętom bezpieczeństwo, należy także:
 ● Przygotować wystarczający na 14 dni zapas wody i paszy zabezpie-

czonej przed skażeniem -wietrzyć uszczelnione obory (chlewnie):  
w lecie przy temperaturze do 20oC nie później niż po 34 godzinach, 
w zimie przy temperaturze -20oC do- 25oC po 34 do 90 godzin (do-
kładne informacje poda służba weterynaryjna).

 ● Zapewnić budynkom gospodarczym ochronę przed pożarem (sprzęt 
przeciwpożarowy).

b) Sposoby zabezpieczenia żywności
 Gwarancją izolacji żywności od środowiska zewnętrznego jest zasto-
sowanie właściwych opakowań.

Opakowania ochronne mogą być następujące:
 ● Pyłoszczelne z materiałów twardych. Mogą to być puszki metalowe 

hermetyczne, które można dokładnie i szybko zmyć lub odkazić. 
Opakowania szklane - słoje i butelki nie przepuszczające pary wod-
nej i gazu, umożliwiające przeprowadzenie ich sterylizacji. Opako-
wania drewniane skrzynki wyłożone pergaminem lub kilkoma war-
stwami 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 (wor-
ki, woreczki) z folii aluminiowych, plastikowych,

 ● Pyłoszczelne papierowe, wielowarstwowe z wkładką parafinową. Je-
śli są umieszczone w pojemnikach zbiorczych, to w zasadzie spełnia-
ją 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).

c) Sposoby zabezpieczenia wody,
 Sieć wodociągową zabezpieczać się będzie przez odcięcie poboru 

wody na okres niebezpiecznego skażenia w miejscu jej czerpania. Ponow-
ny 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 po-

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

 W studni kopanej (z ręczną pompą) należy dodatkowo uszczelnić 
właz i przejście rury przez pokrywę studni sznurem smołowanym lub le-
pikiem, a pompę osłonić kapturem z materiału izolującego. Najprostszym 
sposobem zabezpieczenia studni abisynki jest okrycie całej pompy wor-
kiem uszytym z materiału wodoszczelnego (ceraty, brezentu, plastyku). 
Kilkumetrowa warstwa ziemi ochroni płytkie wody podziemne przed ska-
żeniami.
 Wodę do celów konsumpcyjnych należy przechowywać w szczelinie 
zamkniętych szklanych, metalowych lub plastikowych pojemnikach np.  
w butelkach, słojach, bańkach itp.

d) Sposoby zabezpieczenia płodów rolnych i pasz
 Uprawy polowe w zasadzie będą pozostawione samoczynnemu od-
każaniu. Skutki skażeń łagodzone będą odpowiednimi przedsięwzięcia-
mi agrotechnicznymi. W uprawach warzywnych należy wykorzystać do 
ochrony roślin tunele i przykrycia foliowe. Główny wysiłek należy skie-
rować 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 promie-
niotwórczego zamyka się także wentylację. Zboża i siano w stogach i ster-
tach powinny być przykre 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.

e) Indywidualne środki ochrony przed skażeniami
 Indywidualne środki ochrony przed skażeniami zabezpieczają przed 
bojowymi środkami trującymi, biologicznymi, pyłem promieniotwór-
czym oraz częściowo przed działaniem promieniowania cieplnego pod-
czas wybuchów jądrowych. Należą do nich środki ochrony dróg oddecho-
wych i środki ochrony skóry.

Środki ochrony dróg oddechowych

Rozróżnia się dwa rodzaje masek przeciwgazowych:
 ● filtracyjne, których działanie polega na oczyszczaniu powietrza wdy-

chanego 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 i 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 zawiązany z tyłu głowy,

 ● damska pończocha wypełniona 6 warstwami celulozy (ligniny) obwią-
zywana sznurkiem, zakładana na twarz i zawiązywana z tyłu głowy,

 ● filcowy kapelusz z wyciętym otworem na oczy, do którego przymo-
cowujemy przeźroczysty plastik.

f) Profilaktyka przeciwpożarowa
 OGIEŃ - rozprzestrzenia się szybko i najczęściej nie ma czasu  
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na zabieranie kosztownych rzeczy czy telefonowanie. Po 2 minutach ogień 
może stać się groźny dla życia. W ciągu 5 minut cały dom może stanąć  
w płomieniach. Wysoka temperatura i dym są tak samo niebezpieczne jak 
płomienie. Zachłyśnięcie się bardzo gorącym powietrzem może spowo-
dować poparzenie płuc. Pożar wytwarza trujące gazy, które mogą zakłócić 
orientację człowieka i spowodować osłabienie czynności ruchowych oraz 
ospałość.

Nie dopuść do powstania pożaru!
 ● ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych (np. przenośne 

grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel);
 ● nie używaj kuchenki gazowej do ogrzewania;
 ● utrzymuj w stałej technicznej sprawności instalację elektryczną, 

przedłużacze, kable, gniazdka, instalację gazową, przewody komino-
we i wentylacyjne;

 ● nie przeciążaj sieci elektrycznej. Korzystaj z rozgałęziacza z bez-
piecznikiem, a unikniesz iskrzenia i krótkich spięć;

 ● nie umieszczaj grzejników elektrycznych, kuchenek mikrofalowych 
i innych urządzeń elektrycznych pobierających dużą moc w pobliżu 
firan i innych łatwopalnych materiałów;

 ● nie używaj otwartego ognia (zapalniczek, świec, papierosów) w po-
bliżu łatwopalnych materiałów;

 ● nie gromadź i nie używaj wewnątrz budynku benzyn, paliw, nafty 
itp. Można je przechowywać tylko w odpowiednich pojemnikach  
w dobrze wentylowanych pomieszczeniach;

 ●  popiół gromadź w oddalonym od budynku metalowym pojemniku;
 ● zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczny sprzęt gaśniczy  

i naucz rodzinę posługiwać się nim. Przestrzegaj terminów badania 
sprawności i ich legalizacji;

 ● zainstaluj w miarę możliwości wykrywacze dymu, które dwukrotnie 
zwiększają szansę przeżycia;

 ● naucz dzieci jak informować o pożarze przez telefon.

W czasie powstania pożaru:
 ● zaalarmuj niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środ-

ków osoby będące w strefie zagrożenia;
 ● wezwij straż pożarną;
 ● przystąp niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśni-

czych do gaszenia pożaru i niesienia pomocy osobom zagrożonym, 
w przypadku koniecznym przystąp do ewakuacji ludzi i mienia. 
Czynności te wykonuj w taki sposób aby nie doszło do powstania 
paniki jaka może ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu, które wywo-
łuje u ludzi ogień i dym. Panika może być przyczyną niepotrzebnych 
i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań 
ratowniczo-gaśniczych. Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania  
w przypadku powstania pożaru kieruj się rozwagą w podejmowaniu 
decyzji;

 ● jeśli ubranie pali się na Tobie zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj 
do chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie 
płomienia;

 ● nie gaś urządzeń elektrycznych wodą mogą być pod napięciem, po-
staraj się odłączyć zasilanie elektryczne;

 ● nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować;
 ● wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w ra-

zie potrzeby udziel pierwszej pomocy;
 ● gdy pożar i swąd dymu obudzi Cię ze snu zbadaj czy drzwi są ciepłe, 

jeśli tak, to nie otwieraj ich, lecz użyj innych dróg, by opuścić po-
mieszczenie (np. przez okno jeśli jest to możliwe);

 ● jeśli nie możesz wyjść z pomieszczenia, uszczelnij drzwi, kana-
ły wentylacyjne by nie przedostał się przez nie dym, otwórz okno  
i wzywaj pomoc;

 ● jeśli musisz wyjść przez pomieszczenia zadymione, to zakryj usta  
i nos ręcznikiem, okryj się czymś nie palnym lub mokrym kocem  
i przemieszczaj się tuż przy podłodze, dym i gorące powietrze unosi 
się do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste i chłodne;

 ● opuszczając mieszkanie, zabierz ze sobą wszystkich domowników. 
Dzieci potrafią chować się przed ogniem w miejscach, z których ich 
nie widać: w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą itp.

g) Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 Najpierw sprawdź, czy bezpiecznie możesz udzielić pomocy. Ostroż-
nie zbadaj ofiarę. Sprawdź, czy jest przytomna, oraz skontroluj podsta-
wowe funkcje życiowe, takie jak tętno i oddech. Delikatnie odchyl jej 
głowę do tyłu, często ten ruch przywraca normalny oddech. Jeśli ranny 
nie oddycha, zastosuj sztuczne oddychanie. Jeśli jest krwotok, staraj się  
go zatamować. Jeśli przestało pracować serce i poszkodowany nie oddy-
cha, trzeba podjąć czynności reanimacyjne i wezwać pogotowie. Gdy ofia-
ra ma poważne obrażenia szyi lub pleców, nie wolno jej ruszać - chyba,  
że ratujemy ją przed pożarem, wybuchem itp. U ofiar wypadków samo-
chodowych zawsze musisz podejrzewać uszkodzenie kręgosłupa.
 Każdorazowo, gdy istnieje zagrożenie zdrowia i życia rannego, 
po wykonaniu czynności ratujących należy skorzystać z pomocy lekarskiej.

Wzywanie pomocy
 Pamiętaj, aby jak najszybciej wezwać pomoc. Jeżeli jest co najmniej 
dwóch ratujących, jeden z nich udaje się po pomoc zaraz po stwierdzeniu, 
że poszkodowany nie oddycha. Gdy na miejscu wypadku jest tylko jeden 
ratujący, a poszkodowany jest osobą dorosłą, która nie oddycha prawdo-
podobnie w wyniku choroby serca, należy natychmiast wezwać pomoc. 
W przypadku prawdopodobieństwa utraty przytomności w wyniku braku 
oddechu, np. spowodowanego urazem, tonięciem, zadławieniem, zatru-
ciem, oraz gdy poszkodowanym jest niemowlę lub dziecko, ratujący powi-
nien przez blisko 1 minutę wykonywać zabiegi przywracające podstawowe 
czynności życiowe (oddech, praca serca).

Meldunek o wypadku powinien zawierać następujące dane (do-
tyczy wszystkich numerów ratunkowych):
CO? - rodzaj wypadku (np. zderzenie samochodów, upadek z drabiny, 
utonięcie, itp.),
GDZIE? - miejsce wypadku,
ILE? - liczba poszkodowanych,
JAK? - stan poszkodowanych,
CO ROBISZ? - informacje o udzielonej dotychczas pomocy,
KIM JESTEŚ? - dane personalne osoby wzywającej pomoc (numer te-
lefonu, z którego dzwonisz). Gdy istnieje dodatkowe niebezpieczeństwo 
(np. cysterna) - poinformuj o tym.

Nigdy pierwszy nie odkładaj słuchawki!!! 

Zranienie
 Każdą ranę pozostawiamy w stanie, w jakim ją zastaliśmy, przykry-
wając jedynie, możliwie szybko, jałowym materiałem opatrunkowym.  
W czasie opatrywania ranny powinien leżeć lub przynajmniej siedzieć. 
Nie należy usuwać ciał obcych tkwiących w ranie, gdyż zapobiegają krwa-
wieniu.

Złamania
 Pierwsza pomoc polega na unieruchomieniu dwóch stawów sąsia-
dujących ze złamaną kością lub dwóch sąsiednich kości, jeżeli uszkodzony 
jest staw. Jeśli kość przebiła skórę i rana obficie krwawi, zatamuj krwa-
wienie, ale nie próbuj nastawiać kości ani oczyszczać rany. Załóż jałowy 
opatrunek i natychmiast wezwij pogotowie. Nie przesuwaj ofiary, jeśli ma 
uszkodzony kręgosłup, szyję lub miednicę.

Krwotok z nosa
 Każ pacjentowi usiąść z głową pochyloną do przodu i siedzieć spo-
kojnie przez dłuższy czas. Połóż mu na nasadzie nosa i karku zimny, mo-
kry ręcznik lub lód. Jeśli krwawienie nie ustaje, włóż w obie dziurki od 
nosa tampony z gazy.

Omdlenie
 Ułóż taką osobę na plecach. Upewnij się, że oddycha. Najpierw unieś 
jej nogi. Rozepnij jej ubranie, otwórz okno lub wynieś ją do chłodnego 
miejsca. Jeśli omdlenie trwa dłużej niż minutę lub dwie, przykryj poszko-
dowanego i wezwij karetkę pogotowia.

Oparzenie
 Drobniejsze oparzenia jak najszybciej ozięb zimną wodą lub przyłóż 
kostki lodu i trzymaj, dopóki ból nie ustąpi. Nie stosuj żadnych maści ani 
tłuszczów. Pęcherze na skórze przykryj sterylnym opatrunkiem. Nie prze-
bijaj ich ani nie wyciskaj.
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Zatrucia
 Jeśli kogoś bardzo boli brzuch, ma biegunkę, wymioty lub zawroty 
głowy albo gorączkę, wezwij natychmiast lekarza. Poinformuj, czym naj-
prawdopodobniej ofiara się zatruła - nim przyjedzie, powie Ci, co robić. 
Nie wywołuj wymiotów, jeśli ofiara połknęła substancję żrącą, a także jeśli 
śpi lub ma drgawki. Jeśli jest to zatrucie pokarmowe, postaraj się dostar-
czyć lekarzowi próbkę „podejrzanej” potrawy, jej analiza może przyśpie-
szyć leczenie. Przy zatruciu czadem wynosimy poszkodowanego z zagazo-
wanego pomieszczenia uważając na własne bezpieczeństwo.

Ciała obce
 Ciała obce mogą być usuwane z rany tylko przez lekarza i ta czyn-
ność nie wchodzi w zakres pierwszej pomocy. Niewprawne próby usuwa-
nia grożą pozostawieniem w ranie fragmentów ciała obcego, a także stano-
wią niebezpieczeństwo wprowadzenia dodatkowego zakażenia. Większe 
ciała obce o gładkich brzegach często tamponują ranę i zapobiegają tym 
samym powstaniu dużego krwawienia.

Udławienia
 Zastosuj manewr Heimlicha: stojąc z tyłu, obejmujemy poszkodo-
wanego na wysokości brzucha, kładziemy nasadę złączonych dłoni mię-
dzy pępkiem a dolnymi żebrami. Ściskając do siebie, lekko w górę, wy-
pychamy powietrze z dolnej części płuc poszkodowanego. Wykonuje się  
5 serii po 5 razy.

Porażenie prądem
 Pamiętaj, aby ratując porażonego samemu nie zostać porażonym. 
Odetnij dopływ prądu najszybciej jak to możliwe. Zadzwoń po pogotowie 
i straż pożarną. Nie dotykaj porażonego, dopóki dopływ prądu nie zosta-
nie odcięty. Dopiero wtedy sprawdź, czy oddycha i czy ma tętno. Jeśli to 
konieczne, zastosuj sztuczne oddychanie lub masaż serca. Upewnij się, czy 
nie ma złamań lub obrażeń wewnętrznych.

Padaczka
 Choremu grozi niebezpieczeństwo zachłyśnięcia oraz uraz głowy, 
który może doznać, padając na ziemię lub w wyniku nieskoordynowanych 
ruchów w czasie napadu. Klękamy od strony głowy chorego, a rękoma  

i udami przytrzymujemy jego głowę, aby zapobiec jej urazom. W jeden ką-
cik ust możemy włożyć chusteczkę, zapobiegając przygryzaniu sobie przez 
chorego języka i warg. Nie wolno w czasie ataku chorego unieruchamiać 
siłą.

Urazy głowy
 Przy uderzeniu w głowę istnieje niebezpieczeństwo urazu mózgowe-
go i późniejszych poważnych komplikacji. Jeśli głowa krwawi, załóż opa-
trunek, zabandażuj i każ rannemu leżeć, dopóki nie przyjedzie lekarz.

Atak serca
 Najczęstsze objawy ataku serca to ból w klatce piersiowej i okolicach, 
czasem promieniujący do szyi i ramion. Ofiara może się pocić i tracić 
przytomność. Wezwij pogotowie. Jeśli chory ma kłopoty z oddychaniem, 
pomóż mu przybrać wygodną pozycję. Rozepnij obcisłe ubranie. Za-
chowaj spokój i spróbuj go uspokoić. W przypadku utraty przytomności 
sprawdź oddech i tętno, gdy trzeba, podejmij czynności reanimacyjne.

Reanimacja krążeniowo-oddechowa
 Podczas reanimacji dorosłego chory leży na plecach, na twardym 
podłożu (w przypadku kobiet w zaawansowanej ciąży podkładamy klin 
pod prawy bok - aby nie utrudniać dopływu krwi do płodu). Zaczyna-
my od odgięcia głowy do tyłu i dwukrotnego wdmuchnięcia powietrza 
do płuc. Na wybranym miejscu ucisku kładzie się dłoń, przy czym palce 
powinny być odgięte ku górze, by nie dotykać klatki piersiowej. Druga 
dłoń kładziemy na grzbiet dolnej ręki. Ramiona muszą znajdować się  
w pozycji prostopadłej do klatki piersiowej. Przy wyprostowanych łok-
ciach, na zasadzie dźwigni, naciskamy na mostek, wciskając go na od-
powiednią głębokość w kierunku kręgosłupa z częstotliwością około  
100 razy na minutę. W przypadku dziecka masaż serca wykonujemy jedną 
ręką a u niemowlaka - dwoma palcami.

Gdy brak oddechu: Niemowlę 0-1, rok życia Dziecko 1. - do okresu 
pokwitania

Dorosły od okresu 
pokwitania

Sztuczne oddychanie 30 wdechów/min 20 wdechów/min 12 wdechów/min

Objętość (1 wdech) 6-7 ml/lkg masy ciała 6-7 ml/lkg masy ciała 6-7 ml/lkg masy ciała

Gdy brak krążenia:

Rozpoczęcie od 5 wdechów, a następnie 5 wdechów, a następnie 30 ucisków

30 ucisków 30 ucisków

Miejsce ucisku 1 palec poniżej linii sutkowej 1 palec powyżej dołu mostka 2 palce powyżej dołu 
mostka

Głębokość ucisku 1,5-2,5 cm 2,5-3,5 cm 4 -5 cm

Częstotliwość ucisku 100 uciśnięć/min 100 uciśnięć/min 100 uciśnięć/min

Oddech: ucisk 2:30 2:30 2:30

przy 2 ratownikach - 2:15 przy 2 ratownikach - 2:15

Numery służb ratowniczych:
997 - Policja
998 - Straż Pożarna
999 - Pogotowie Ratunkowe
112 - telefonując z telefonu komórkowego dodzwaniamy się do najbliższej jednostki policji. Połączenie jest bezpłatne i moż-
na je zrealizować z dowolnego telefonu komórkowego nawet bez logowania się do sieci operatora.






