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Zasady bezpiecznego Ŝycia : 

1. dostrzegaj niebezpiecze ństwo (przewiduj), 
2. poznaj sposoby ochrony (unikaj), 

3. umiej reagowa ć (reaguj).  
 

ZASADY ZACHOWANIA SI Ę PODCZAS ZAGROśEŃ 
 

UWOLNIENIE NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH 
 

Najczęstsz ą przyczyn ą uwolnie ń niebezpiecznych substancji chemicznych (NSCh) s ą: 
1. Awarie i katastrofy w obiektach przemysłowych. 
2. Wypadki cystern kolejowych oraz autocystern. 
3. Rozszczelnienie ruroci ągów przemysłowych. 
4. Katastrofy morskich tankowców i chemikaliowców. 
Pojazdy samochodowe przewo Ŝące substancje niebezpieczne s ą oznakowane 
pomara ńczowymi prostok ątnymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi, ozna czającymi 
rodzaj niebezpiecznej substancji według mi ędzynarodowych oznacze ń, umieszczonych z 
przodu i tyłu pojazdu : (w liczniku nr rozpoznawczy  niebezpiecze ństwa, w mianowniku  nr 
substancji wg wykazu ONZ) 

33 
1203 

benzyna 
 

266 
1017 
chlor 

 
268 
1005 

amoniak 
ZAPAMIĘTAJ !!! 
1. JeŜeli jeste ś świadkiem wypadku z udziałem NSCh – powiadom natychm iast stra Ŝ poŜarną, 

pogotowie ratunkowe lub Miejskie Centrum Zarz ądzania Kryzysowego. 
2. Podaj istotne dane: miejsce zdarzenia, charakter  zdarzenia i swoje dane. 
3. Nie bądź widzem zdarzenia. Opu ść zagro Ŝony rejon, prostopadle do kierunku 

przemieszczania si ę obłoku ska Ŝenia (kierunku wiatru). 
4. Chroń drogi oddechowe. Usta i nos osło ń chusteczk ą, szalikiem itp. 
5. Jeśli jeste ś w samochodzie – zamknij okna,  wył ącz wentylacj ę i staraj si ę jak najszybciej 

opu ścić stref ę zagro Ŝenia. 
6. Stosuj si ę ściśle do polece ń słu Ŝb ratowniczych i komunikatów przekazywanych przez 

lokalne środki przekazu oraz megafony. 
7. Jeśli przebywałe ś w strefie ska Ŝonej zdejmij ubranie i zamie ń je na czyste. Du Ŝą ilo ścią 

bieŜącej wody przemyj usta, nos i we ź prysznic. 
8. Jeśli istnieje prawdopodobie ństwo, Ŝe niebezpieczne substancje chemiczne dotr ą  do 

twojego domu to: 
1) włącz radio na lokaln ą stacj ę radiow ą i stosuj si ę ściśle do przekazywanych  

komunikatów, instrukcji i polece ń, 
2) zamknij i uszczelnij wszystkie otwory okienne, w entylacyjne, drzwi – oklejaj ąc je lub 

obkładaj ąc rulonami                 z mokrych r ęczników, odzie Ŝy, itp. , 



3) chro ń drogi oddechowe. W tym celu wykonaj filtr ochronny  (zwil Ŝona w wodzie lub 
wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, r ęcznik, szalik, itp.), 

4) zadbaj o bezpiecze ństwo swoich podopiecznych: dzieci, osób starszych  i 
niepełnosprawnych oraz zwierz ąt domowych,  

5) pozosta ń  wewn ątrz budynku. W przypadku, gdy istnieje niebezpiecze ństwo ska Ŝenia 
chlorem, udaj si ę na wy Ŝsze kondygnacje. W przypadku amoniaku – kieruj si ę do 
pomieszcze ń, poło Ŝonych na niskich kondygnacjach, 

6) powiadom o zagro Ŝeniu najbli Ŝsze otoczenie, 
7) wył ącz wszystkie urz ądzenia gazowe (z otwartym płomieniem) i elektryczne  (oprócz 

radia), 
8) nie jedz Ŝywno ści i nie pij płynów, które mogły ulec ska Ŝeniu. 
 

ALARM O SKA śENIACH 

SPOSOBY OGŁASZANIA ALARMÓW SPOSOBY ODWOŁANIA ALARMÓ W 

Za pomoc ą syren 
Przy pomocy 

rozgło śni radiowych, 
ośrodków telewizji 

Za pomoc ą syren 
Przy pomocy 

rozgło śni radiowych, 
ośrodków telewizji 

Dźwięki trwaj ące 10 sekund 
powtarzane przez 3 minuty: 
czas trwania przerwy 
między d źwiękami  25-30 
sekund 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowied ź słowna: 
UWAGA! UWAGA! 
Ogłaszam alarm 
o ska Ŝeniach  
................................................ 
       podać rodzaj skaŜenia 
 
dla ................................ 

Dźwięk ci ągły trwaj ący        
3 minuty 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowied ź słowna: 
UWAGA! UWAGA !  
Odwołuj ę alarm                       
o ska Ŝeniach dla ............ 

      
 NA SYGNAŁ ALARMU O SKA śENIACH: 

1. Nie zbli Ŝaj si ę do rejonu awarii i nie przekraczaj granic terenu s kaŜonego. 
2. Przebywaj ąc w zagro Ŝonym rejonie: 

1) zwró ć uwag ę na kierunek wiatru (obserwuj unosz ące si ę dymy lub pary), 
2) nie b ądź widzem zdarzenia. Opu ść zagro Ŝony rejon, prostopadle do kierunku 

przemieszczania si ę obłoku ska Ŝenia (kierunku wiatru), stosuj ąc si ę ściśle do 
instrukcji i polece ń słu Ŝb ratowniczych lub komunikatów przekazywanych  za 
pomoc ą ruchomych środków nagła śniających, 

3. Przebywaj ąc w pomieszczeniach (mieszkaniach, biurach szkołach , itp.): 
1) włącz odbiornik radiowy na stacj ę lokaln ą i stosuj si ę do przekazywanych 

komunikatów, instrukcji i polece ń, 
2) pozosta ń w pomieszczeniach. Zamknij i uszczelnij wszystkie otwory okienne, 

wentylacyjne, drzwi – oklejaj ąc je lub obkładaj ąc rulonami  z mokrych r ęczników, 
odzie Ŝy, itp. , 

3) wył ącz wszystkie urz ądzenia gazowe (z otwartym płomieniem) i elektryczne    
(oprócz radia), 

4) chro ń drogi oddechowe. W tym celu wykonaj filtr ochronny  ( zwil Ŝona w wodzie lub 
wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, r ęcznik, szalik, itp.), 

5) zadbaj o bezpiecze ństwo swoich podopiecznych: dzieci, osób starszych  i 
niepełnosprawnych oraz zwierz ąt domowych,  

6) pozosta ń wewn ątrz budynku. W przypadku, gdy istnieje niebezpiecze ństwo 
skaŜenia chlorem, udaj si ę na wy Ŝsze kondygnacje. W przypadku amoniaku – kieruj 
się do pomieszcze ń, poło Ŝonych na niskich kondygnacjach, 

7) powiadom o zagro Ŝeniu najbli Ŝsze otoczenie, 
8) nie jedz Ŝywno ści i nie pij płynów, które mogły ulec ska Ŝeniu. 

4. Przebywaj ąc w obiektach u Ŝyteczno ści publicznej (zakładzie pracy, szkole itp.) stosuj  
się do polece ń kierownictwa obiektu. 

PO  ODWOŁANIU ALARMU O SKA śENIACH 
1. Przewietrz pomieszczenia. 
2. Przyst ąp do udzielania pomocy poszkodowanym. 
3. Wezwij pomoc z zewn ątrz. 
4. W miarę moŜliwo ści wł ącz si ę do pomocy podczas prowadzenia akcji ratunkowej. 
5. Zdejmij uszczelnienie z drzwi, okien i kratek we ntylacyjnych. 
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