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WSTĘP 

Decyzję o uruchomieniu procedur zawartych w „Instrukcji” podejmują 

właściwi kierownicy podmiotów, powiadamiając o tym Miejskie Centrum 

Zarządzania Kryzysowego w Słupsku. W zależności od powstałych 

i przewidywanych zagrożeń określają formę wewnętrznych działań. 

Podjęte działania powinny mieć na celu przede wszystkim przywrócenie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, dostarczenie pomocy poszkodowanym oraz 

ograniczenie strat. 

 

 

1) Instalacje: 

❖ Instalacja elektryczna; 

❖ Instalacja odgromowa; 

❖ Instalacja centralnego ogrzewania; 

❖ Instalacja teletechniczna; 

❖ Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego – zlokalizowana na klatce 

schodowej i korytarzu; 

❖ Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego Protec 6100 ( centrala w 

sekretariacie szkoły) – znajduje się na IV kondygnacji i strychu, 

wyposażona jest w optyczne czujki dymu ( 12 szt. ) i ręczne ostrzegacze 

pożarowe (ROP- IV kondygnacja). Uruchamia ona dźwiękowy system 

ostrzegawczy. Oraz zamontowane są klapy odymowe.  
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1. Tabela powiadamiania służb, inspekcji i straży oraz innych podmiotów: 

Lp. Nazwa 
Nr telefonów 

Uwagi 
Służbowe fax 

1 
Miejskie Centrum Zarządzania 

Kryzysowego 

59 8426467 

59 8488497 
59 8422792 

 

2 Wojewódzkie Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego 

112 
  

3 Policja 997   

4 Straż Pożarna 998   

5 Pogotowie ratunkowe 999 

693390111 

SMS wysłany 

przez osoby 

niesłyszące 

 

6 
Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Słupsku 
608205830 

  

7 Pogotowie Energetyczne 991   

8 Pogotowie Gazowe 992   

9 Pogotowie Wodno-Kan. 993   

 

2. Tabela wewnętrznych sygnałów alarmowych 

Lp. Rodzaj zagrożenia Sposób ogłoszenia Uwagi 

1 Alarm o ewakuacji 

Kilkakrotnie powtarzamy 

słowny komunikat 

„EWAKUACJA”  

oraz sygnał dźwiękowy  

5 sek dzwonek 3 sek przerwa 5s 

dz 3 s prz. 5s.  

lub syreny trwający 3 minuty 

Miejsce zbiórki do 

ewakuacji oznakowane  

Parking Teatru Rodno. 

2 

   

3 
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IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

(w formie opisowej należy wyszczególnić charakterystykę wszystkich możliwych zagrożeń, które mogą 

powstać na terenie jednostki - ocena ryzyka) 

 

1). Pożar:  

(należy opisać możliwe źródła pożaru, jego wystąpienia oraz skutki dla jednostki) 

 

Możliwości powstania pożaru mogą wynikać z: 

1.  Wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji urządzeń elektrycznych:  

- niewłaściwego wykonania, 

- braku bieżącej okresowej konserwacji, 

- stosowania prowizorycznej instalacji i urządzeń, 

- przeciążenia sieci zasilającej poprzez włączenie dużej ilości odbiorników 

energii do jednego obwodu, 

- stosowanie niewłaściwych urządzeń zasilających, 

- stosowania urządzeń ogrzewczych niezgodnie z zaleceniami producenta, 

- nie zachowania wymaganych odległości urządzeń ogrzewczych oraz żarowych 

punktów świetlnych od materiałów palnych. 

2.  Używania otwartego ognia: 

- palenia tytoniu w miejscach gdzie mogą znajdować się materiały palne, 

- zaprószenia ognia spowodowanego pozostawieniem żarzących się 

materiałów np. papieros, zapałka, 

- wykorzystywania urządzeń z otwartym ogniem, urządzeń grzewczych które 

mogą powodować krzesanie iskier, przy jednoczesnym występowaniu w tych 

pomieszczeniach materiałów palnych, 

- prowadzenia prac remontowo-budowlanych polegających na spawaniu, cięciu, 

rozgrzewaniu substancji, malowaniu i klejeniu z użyciem materiałów 

niebezpiecznych pożarowo, 

3.  Niewłaściwego magazynowania cieczy łatwopalnych oraz rozlewania ich w 

miejscach do tego celu nieprzystosowanych. 

4.  Magazynowania substancji reagujących ze sobą egzotermicznie tzn. wydzielających 

ciepło. 

5.  Przechowywania ciał stałych w sąsiedztwie materiałów posiadających zdolność 

samonagrzewania się. 

6.  Celowego działania w celu dokonania podpalenia. 

 

Oprócz w/w przyczyn zagrożenia mogą powstawać w wyniku różnych trudnych do 

przewidzenia sytuacji, a szczególnie w pomieszczeniach technicznych i pomocniczych. 

Rozwój pożaru w obiekcie jest uzależniony od zastosowanych rozwiązań techniczno 

budowlanych, które mogą sprzyjać lub ograniczać możliwość rozprzestrzeniania się ognia, 

dymu i gazów pożarowych pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, kondygnacjami, oraz 

budynkami. Na szybkość rozprzestrzeniania ognia mają wpływ: 

▪ palne elementy konstrukcyjne, 

▪ materiały wykończeniowe i wyposażenia wnętrz o dużym stopniu palności, 

▪ systemy instalacji użytkowych: wentylacyjnej, elektroenergetycznej, ogrzewczej, 

gazowej ,  

▪ otwarte drogi komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe), 
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Możliwe skutki pożaru: 

➢ miejscowe zniszczenie  pomieszczeń, całkowite zniszczenie wyposażenia 

pomieszczeń, meble sprzęt komputerowy i zgromadzona dokumentacja – pożar mały 

opanowany w zalążku; 

➢ całkowite zniszczenie obiektu – pożar obejmujący swoim zasięgiem cały obiekt.  

 

2). Terroryzm: 

(należy opisać w jakim zakresie może dotyczyć oraz skutki dla jednostki) 

 

ZSMiL w Słupsku ze względu na charakter prowadzonej działalności w aspekcie 

ataku terrorystyczne może być narażony na: 

❖ fałszywą informację o podłożeniu ładunku wybuchowego na terenie 

placówki; 

❖ podłożenie ładunku wybuchowego /paczka, torba lub inny przedmiot/; 

❖ niebezpieczna przesyłka /list z proszkiem, paczka /; 

❖ celowe podpalenie 

Skutki ataku terrorystycznego: 

❖ przerwanie ciągłości świadczenia pomocy zgodnie z zakresem działalności; 

❖ całkowite lub częściowe zniszczenia obiektu; 

❖ ofiary śmiertelne w ludziach lub inne urazy; 

❖ choroby ludzkie lub skażenie miejscowe 

 

3). Terroryzm CRP ( Centrum Powiadamiania Ratunkowego) : 

(należy opisać w jakim zakresie może dotyczyć oraz skutki dla jednostki) 

Zakres terroryzmu CRP w odniesieniu do ZSMiL może dotyczyć: 

❖ włamanie do systemu teleinformatycznego; 

❖ wprowadzenie wirusa kasującego lub szyfrującego dane; 

❖ fizyczne uszkodzenie serwera oraz kopii zapasowych. 

 

Skutki dla placówki w wyniku ataku: 

❖ przerwanie lub zakłócenie ciągłości pracy sytemu teleinformatycznego; 

❖ utrata oraz wyciek wrażliwych danych osobowych pracowników ośrodka 

oraz petentów ośrodka; 
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4). Skażenie chemiczne 

(należy opisać w jakim zakresie może dotyczyć oraz skutki dla jednostki) 

 

Ze względu na charakter prowadzonej działalności /dotyczy to również obiektów 

sąsiadujących do posesji MOPR/, oraz wyposażenie i przeznaczenie obiektu nie przewiduje 

się powstania zagrożenia chemicznego.  

 

5). Niebezpieczne warunki meteorologiczne: 

(należy opisać jakie, w jakim zakresie będą dotyczyły, oraz skutki dla jednostki) 

Możliwe wystąpienie: 

➢ ulewne deszcze; 

➢ silne podmuchy wiatru; 

➢ obfite opady ; deszczu, śniegu. 

Częściowe zniszczenie pokrycia dachowego, okien, potopienie lub zalanie pomieszczeń 

poniżej poziomu gruntu /jeżeli w obiekcie takie występują/ 

 

6). Powódź: 

(należy opisać w jakim zakresie może dotyczyć oraz skutki dla jednostki) 

Ze względu na usytuowanie i położenie obiektu zagrożenie nie dotyczy 

 

7). Niebezpieczne awarie: 

(należy opisać jakie, w jakim zakresie będą dotyczyły, oraz skutki dla jednostki) 

Ze względu na wyposażenie placówki oraz charakter prowadzonej działalności nie 

przewiduje się zaistnienia niebezpiecznych awarii. Zagrożenie może jedynie wynikać z 

ogólnego zagrożenia dla miasta Słupsk – postępowanie zgodnie z nakazami i wytycznymi 

Zarządzania Kryzysowego. 
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I. SPOSÓB REAGOWANIA NA POWSTAŁE ZAGROŻENIA 

1) W wyniku powstania pożaru, będą prowadzone działania określone w : 

Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego  - obowiązującej na terenie obiektu. 

 

Cały personel ośrodka ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w ewakuacji ludzi i mienia oraz 

w akcji ratowniczo-gaśniczej Działania w sytuacji zaistnienia pożaru można podzielić na 

dwa etapy: 

- od chwili zauważenia pożaru do czasu przybycia pierwszych jednostek 

Państwowej Straży Pożarnej, 

- od przybycia na miejsce zdarzenia jednostek PSP do ugaszenia pożaru. 

 

1. Każdy, kto zauważy pożar lub inne zjawisko, którego konsekwencją może być 

pożar, jest zobowiązany zachować spokój, nie dopuścić do paniki oraz natychmiast 

zawiadomić: 

- osoby znajdujące się w strefie zagrożonej i jej sąsiedztwie, 

- dyrektora lub jego zastępcę, 

- Państwową Straż Pożarną ( tel. 998 lub 112) 

 

2. Po zgłoszeniu informacji o pożarze oraz ewakuacji obiektu wyznaczony pracownik 

na polecenie dyrektora ogłasza alarm, telefonicznie lub głosem lub za pomocą 

systemu rozgłoszeniowego przekazując komunikat:  

• w przypadku pożaru: UWAGA pożar, UWAGA pożar!!! 

• w przypadku ewakuacji obiektu: UWAGA ewakuacja, UWAGA 

ewakuacja!! 

 

3. Osoba alarmująca Państwową Straż Pożarną po uzyskaniu połączenia powinna podać 

następujące informacje: 

- gdzie się pali - nazwa obiektu, dokładny adres, 

- ile kondygnacji liczy budynek zagrożony pożarem, 

- na której kondygnacji powstał pożar, 

- co się pali, 

- jakie są obecne rozmiary pożaru, 

- czy istnieje zagrożenie życia ludzi, 

- czy w rejonie pożaru lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały 

łatwo zapalne, 

- numer telefonu z którego podaje się informację, 

- imię i nazwisko zgłaszającego. 

Słuchawkę telefoniczną można odłożyć dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia po 

potwierdzeniu dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej. Zaleca się również odczekać przy 

telefonie na ewentualne sprawdzenie. 

4.  W razie potrzeby (wypadek, awaria, prawdopodobieństwo podłożenia bomby) 

należy również zaalarmować: 

- pogotowie ratunkowe - tel 999 lub 112, 

- policję – 997 lub 112, 

- pogotowie gazowe -  992 

- pogotowie energetyczne - 991 

- straż miejską  -  996 
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5 Równolegle z alarmowaniem należy przystąpić do akcji ewakuacyjnej i ratowniczo 

gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego oraz wyposażenia szafek 

hydrantowych. 

 

6 Przed opuszczeniem pomieszczeń należy wyłączyć wszystkie znajdujące się w nich 

instalacje i urządzenia. 

 

7 Osoby znajdujące się najbliżej miejsca pożaru powinny ocenić sytuacje pożarową i 

jeżeli pożar jest w początkowej swojej fazie - podjąć działania gaśnicze. 

 

8  Do czasu przybycia jednostek PSP kierownictwo akcją sprawuje dyrektor ZSMiL 

lub osoba przez niego wyznaczona. 

 

 

2) W celu zabezpieczenia przed możliwym atakiem terrorystycznym lub w celu 

jego przeciwdziałania oraz zminimalizowania skutków jego powstania będą 

prowadzone następujące działania: 

(należy określić zakres podejmowanych działań w zakresie dotyczącym jednostki w rozbiciu na 

poszczególne stopnie alarmowe) 

Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego ( stopień ALFA) w placówce 

będą realizowane następujące zadania: 

1. Prowadzenie w ramach realizacji administratorów obiektu wzmożoną 

kontrolę; 

2. Zlecenie podległemu personelowi informowania przełożonych lub 

odpowiednich służb w przypadku zauważenia: 

❖ Nieznanych pojazdów na terenie posesji; 

❖ Porzuconych paczek lub bagaży; 

❖ Innych nietypowych oznak nietypowej działalności osób 

postronnych. 

3. Poinformować podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej 

czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający 

podejrzenia; 

4. Zapewnić dostępność w trybie alarmowym pracowników placówki oraz 

ochrony / na specjalne wezwanie/ niezbędnych do zapewnienia ochrony 

obiektu; 

5. Prowadzić kontrolę pojazdów wjeżdżających na teren przyległy oraz osób 

wchodzących na teren obiektu; 
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6. Dokonać sprawdzenia na zewnątrz i wewnątrz obiektu w zakresie 

podejrzanych zachowań osób w poszukiwaniu podejrzanych 

przedmiotów; 

7. Dokonać sprawdzenia działania środków łączności wykorzystywanych w 

celu zachowania bezpieczeństwa; 

8. Dokonać sprawdzenia działania instalacji alarmowej, przepustowości 

dróg ewakuacyjnych oraz funkcjonowania sytemu rejestracji obrazu; 

9. Dokonać przeglądu zadań związanych z wprowadzeniem wyższych 

stopni alarmowych; 

10. Prowadzić akcję informacyjno-instruktażową dla pracowników obiektu 

dotyczącą potencjalnego zagrożenia 

Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego ( stopień BRAVO) należy 

wykopnąć zadania wymienione dla I stopnia alarmowego oraz kontynuować lub 

sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej nie został wprowadzony stopień 

ALFA. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania: 

1. Dokonać sprawdzenia funkcjonowania zasilania awaryjnego – 

ewakuacyjnego oświetlenia, /jeżeli obiekt takowe posiada/; 

2. Wprowadzić zakaz wstępu na teren obiektu osobom postronnym; 

3. Prowadzić kontrolę wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do 

instytucji; 

4. Zamknąć i zabezpieczyć nieużywane regularnie budynki i 

pomieszczenia; 

5. Dokonać przeglądu dostępności do środków i materiałów medycznych 

/ wyposażenie apteczek/ z uwzględnieniem możliwości wykorzystania 

w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. 

Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego ( stopień CHARLE) należy 

wykonać zadania wymienione dla I i II stopnia alarmowego oraz kontynuować  lub 

sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej nie został wprowadzony stopień 

ALFA lub BRAVO. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania: 

1. Na polecenie Urzędu Miasta wprowadzić całodobowy dyżur ma terenie 

placówki; 

2. Wprowadzić dyżury dla osób funkcyjnych biorących udział w 

działaniach na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym /osoby 

wymienione w tab. Nr 2 strona 9; 
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3. W razie konieczności wprowadzić ścisłą kontrolę osób przy wejściu na 

teren placówki/obiektu 

4. Środki transportu objąć ochroną i zapewnić ich sprawność oraz gotowość 

do nagłego użycia. 

Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego ( stopień DELTA) należy wykonać 

zadania wymienione dla I, II, i III stopnia alarmowego oraz kontynuować lub 

sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej nie został wprowadzony stopień 

ALFA, BRAVO lub CHARLIE. Ponadto należy wykonać w szczególności 

następujące zadania: 

1. Wprowadzić identyfikację wszystkich pojazdów znajdujących się już w 

rejonie obiektu oraz, w uzasadnionych przypadkach, ich relokację poza 

obszar obiektu; 

2. Dokonywać kontroli wszystkich pojazdów wjeżdżających na teren 

obiektu i ich ładunek; 

3. Dokonać kontroli wszystkich wnoszonych na teren obiektu/placówki 

przedmioty w tym walizki, torebki, paczki; 

4. Prowadzić częste kontrole na zewnątrz obiektu/placówki oraz parkingu; 

5. Ograniczyć do minimum liczbę podróży służbowych osób zatrudnionych 

w placówce i wizyt osób niezatrudnionych w placówce / załatwianie 

spraw petentów w sprawach pilnych; 

6. Przygotować się do zapewnienia ciągłości świadczenia pomocy zgodnie 

ze statutem placówki w przypadku braku możliwości realizacji zadań w 

dotychczasowym miejscu pracy.  

 

3) W celu zabezpieczenia przed możliwym atakiem terrorystycznym CRP lub 

w celu jego przeciwdziałania oraz zminimalizowania skutków jego 

powstania, będą prowadzone następujące działania: 

(należy określić zakres podejmowanych działań w zakresie dotyczącym jednostki w rozbiciu na 

poszczególne stopnie alarmowe CRP) 

Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) 

należy wykonać w szczególności następujące zadania: 

1. Wprowadzenie wzmożonego monitorowania stanu bezpieczeństwa sytemu 

teleinformatycznego; 

➢ Stałe monitorowanie oraz weryfikacja, czy nie doszło do naruszenia 

bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej; 
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➢ Dokonać sprawdzenia dostępności usług elektronicznych; 

➢ W razie potrzeby dokonać zmian w dostępie do systemów. 

2. Poinformować personel placówki o konieczności zachowania zwiększonej 

czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy, w szczególności 

personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów / informatycy 

pełnomocnik ABI, ASI/; 

3. Dokonać sprawdzenia stanu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego 

i dokonać oceny wpływu zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na 

podstawie bieżących informacji, 

4. Informować na bieżąco o efektach przeprowadzonych działań lub 

zaistniałych incydentach w pracy sieci teleinformatycznej współdziałające 

miejscowe centrum zarządzania kryzysowego. 

Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień  BRAVO-CRP) 

należy wykonać zadania wymienione dla I stopnia alarmowego CRP oraz 

kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej był 

wprowadzony stopień ALFA-CRP. Ponadto należy: 

1. Zapewnić w trybie alarmowym dostępność osób odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo systemów/informatycy/; 

Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień  CHARLIE-CRP) 

należy wykonać zadania wymienione dla I i II stopnia alarmowego CRP oraz 

kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej był 

wprowadzony stopień ALFA-CRP lub BRAVO-CRP . Ponadto należy wykonać w 

szczególności następujące zadania: 

1. Wprowadzić całodobowe dyżury administratorów systemu 

teleinformatycznego oraz personelu uprawnionego do podejmowania 

decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemu; 

2. Dokonać przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem 

możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku; 

3. Przygotować się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie 

ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku: 

❖ Dokonać przeglądu i audytu systemu teleinformatycznego 

placówki; 

❖ Przygotować się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu 

możliwości ich szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia. 
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Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego CRP (stopień  DELTA-CRP) 

należy wykonać zadania wymienione dla I, II i III stopnia alarmowego CRP oraz 

kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej był 

wprowadzony stopień ALFA-CRP,  BRAVO-CRP lub CHARLIE-CRP. Ponadto 

należy wykonać w szczególności następujące zadania: 

1. Uruchomić plany awaryjne lub plany ciągłości lub plany ciągłości 

działania placówki w sytuacjach awarii lub utraty ciągłości działania; 

2. Stosownie do istniejącej sytuacji przystąpić do realizacji procedur 

przywracania ciągłości działania systemu 

 

4) W wyniku zagrożenia powstaniem lub powstania skażenia chemicznego 

będą realizowane następujące czynności:  

(podać sposób działania, zabezpieczenia i usuwania skutków oraz sposób powiadamiania, 

informowania i rozpowszechniania) 

Nie dotyczy 

 

5) UWAGA ! 

Informacje otrzymaną z MCZK w Słupsku dotyczącą ostrzeżeń i komunikatów 

meteorologicznych osoba przyjmująca /pracownik sekretariatu/ przekazuje: 

➢ Dyrektorowi ZSMiL /osobie zastępującej; 

➢ Kierownikowi Działu Adm. Gospodarczego/ osobie zastępującej; 

 

W przypadku zagrożenia skutkami niebezpiecznych warunków 

meteorologicznych lub ich wystąpienia, będą prowadzone następujące 

działania: 

a) silny wiatr i ulewny deszcz : wyznaczona osoba pracownik gospodarczy/osoba 

zastępująca ; 

- dokonuje sprawdzenia zamknięcia wszystkich okien i drzwi, dokonuje oceny stanu 

okien w razie konieczności odpowiednio je zabezpiecza, 

- dokonuje sprawdzenia terenu przyległego, usuwa lub zabezpiecza wszelkie 

przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr, 

- dokonuje sprawdzenia sprawności działania oświetlenia awaryjnego, 

- osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej sprawdzają 

zawartość apteczki pierwszej pomocy – braki uzupełnić zgodnie z wykazem 

wyposażenia; 

(Dalsze zasady postępowania zgodnie z załącznikiem – bądź bezpieczny w różnych 

sytuacjach pogodowych)  
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b) silny mróz, intensywny opad śniegu (zawieje i zamiecie):  wyznaczony osoba 

pracownik gospodarczy /osoba zastępująca : 

- wykonuje czynności j/w; 

- na bieżąco dba o należyte utrzymanie ciągów komunikacyjnych terenu przyległego 

do placówki; 

- dokonuje oceny zagrożenia wynikającego z wiszących sopli oraz obciążenia 

pokrycia dachu – w razie konieczności zgłoszenie w celu usunięcia istniejącego 

zagrożenia  ; 

(Dalsze zasady postępowania zgodnie z załącznikiem – bądź bezpieczny w różnych 

sytuacjach pogodowych)  

c) intensywny opad deszczu (zalania, podtopienia): w obiekcie wyposażonym w 

poziom -1 piwnice należy: 

- zabezpieczyć otwory okienne piwnic oraz wejścia do obiektu – worki z piaskiem 

/dalsze postepowanie zgodnie z załącznikiem – Metody zabezpieczenia domu na 

wypadek potopień lub powodzi/, 

 

d) upał: 

- w miarę możliwości wyposażyć pomieszczenia obiektu w urządzenia 

klimatyzacyjne; 

- dostarczyć napoje chłodzące / wodę mineralizowaną zgodnie z wymogami 

przedmiotowego rozporządzenia/; 

- należy pozamykać i zasłonić okna zasłonami lub żaluzjami również w 

klimatyzowanych pomieszczeniach; 

- rozpatrzyć możliwość skrócenia czasu pracy placówki; 

- ograniczyć wykonywanie czynności wymagających forsownego wysiłku 

fizycznego przez pracowników placówki; 

(Dalsze zasady postępowania zgodnie z załącznikiem – bądź bezpieczny w różnych 

sytuacjach pogodowych)  

 

6) W przypadku zagrożenia lub wystąpienia powodzi będą realizowane 

następujące czynności: 

(podać sposób działania, zabezpieczenia i usuwania skutków oraz sposób powiadamiania, 

informowania i rozpowszechniania) 

Położenie placówki oraz analizując warunki pogodowe lat poprzednich nie 

przewiduje się wystąpienia zagrożenia powodziowego. 
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7) W razie zaistnienia niebezpiecznych awarii będą realizowane następujące 

czynności: 

(podać sposób działania, zabezpieczenia i usuwania skutków oraz sposób powiadamiania, 

informowania i rozpowszechniania) 

Nie dotyczy 

 

 


