Procedura postępowania w razie podłożenie ładunku
wybuchowego
w budynkach ZSP 8 w Gliwicach
• Przez materiał wybuchowy rozumiemy związek chemiczny lub
mieszaninę kilku związków chemicznych, która jest zdolna
w odpowiednich warunkach do gwałtownej reakcji chemicznej i której
towarzyszy
wydzielenie
dużej
ilości
produktów
gazowych
w postaci wybuchu. Określenie ładunek materiału wybuchowego oznacza
określoną ilość materiału wybuchowego przygotowanego do wysadzenia.
• Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego:
• Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku
wybuchowego zapamiętaj jak największą ilość szczegółów - uzyskane
informacje/szczegóły mogą być istotne dla policji dla identyfikacji
sprawcy alarmu.
• Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje w przypadku stresującej sytuacji po pewnym czasie możesz mieć
problemy z przypomnieniem sobie istotnych informacji.
• Poinformuj
niezwłocznie
o
otrzymaniu
zgłoszenia
osobę
odpowiedzialną w szkole za uruchomienie procedury - osoba
odpowiedzialna może zarządzić ewakuację całości personelu szkoły.
• Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij
ewakuację zgodnie z planem ewakuacji - ewakuacja musi być rozpoczęta
niezwłocznie
po ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. Ma ona na celu ochronę
personelu przed skutkami ewentualnej eksplozji ładunku.
• Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać
zainicjowana falami emitowanymi przez telefon komórkowy.
• Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie
należą
do jej wyposażenia - stwierdzenie obecności nieznanego przedmiotu
w klasie może przyspieszyć akcję policji i zminimalizować skutki
ewentualnej eksplozji .

• Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową
lub funkcjonariuszy służb - w trakcie uruchomienia procedury niezbędna
jest dyscyplina i niezwłoczne wykonywanie wszystkich poleceń osoby
kierującej sytuacją kryzysową.
• W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę
odpowiedzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi - szybkie
sprawdzenie obecności wszystkich dzieci ułatwi zakończenie ewakuacji
całości personelu szkoły .
• Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu informacja
ta pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje
blokowania dróg ewakuacyjnych.
• Przez podejrzany pakunek rozumiemy przesyłkę, która może zawierać
ładunek wybuchowy.

