
Procedura postępowania  na wypadek zagrożenia niebezpiecznymi środkami
chemicznymi.

I. Cel procedury:

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego,  psychicznego i  emocjonalnego wszystkich uczniów ze
szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nauczycieli 
i pracowników obsługi administracji na wypadek zagrożenia zewnętrznego.  

II. Podstawy prawne uruchomienia procedury: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;                                                                  
2. Uchwała  Rady  Ministrów   z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie „Narodowego Programu
    Antyterrorystycznego  na lata 2015–2019”;                                                                                   
3. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych;                                        
4. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 o zarządzaniu kryzysowym;                                                             
5. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie;                              
6. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;                                          
7. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;                           
8. Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o ochronie zdrowia;                                                                  
9. Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
10.Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

III. Przedmiot i zakres stosowania procedury:                                                                                 

Procedura  dotyczy  stwierdzenia  zagrożenia  lub  możliwości  jego  wystąpienia  oraz  symptomów
wskazujących  na  podjęcie  koniecznych  czynności  związanych  z  zapewnieniem  uczniom  i
pracownikom szkoły bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. 

IV.  Uprawnienia i odpowiedzialność osób realizujących konieczne działania: 

1. Zespół zarządzania w sytuacji zagrożenia np.:
 dyrektor placówki - podejmuje czynności  związane z sytuacją zagrożenia, wdraża

obowiązującą  procedurę,  kieruje  i  zarządza  procesami  bezpieczeństwa  w
placówce.   Wydaje  dyspozycje  i  polecenia  pracownikom,   powiadamia
odpowiednie służby oraz kontroluje przebieg zastosowanej procedury;

 wicedyrektor  –   pod  nieobecność  dyrektora  placówki,  podejmuje  czynności
związane  
z sytuacją zagrożenia;

 sekretarz – powiadamia pod nieobecność dyrektora placówki, podejmuje czynności
związane z sytuacja zagrożenia.

         
2. Za uruchomienie i anulowanie alarmu w placówce odpowiada pani Monika Stobiecka.
3. Decyzję o ewakuację uczniów i pracowników podejmuje dyrektor szkoły.
4. Odpowiednie służby powiadamia dyrektor lub osoba, która zauważyła zagrożenie.

V. Sposób postępowania 

     Ad. 2. Zagrożenie niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.
a) Rozlana substancja

 Nie dotykaj i nie wąchaj podejrzanych substancji.
 Nie sprzątaj proszku, nie ścieraj cieczy.
 Zabezpiecz substancję jeżeli masz taką możliwość.



 Poproś uczniów o zabezpieczenie dróg oddechowych.
 Wyprowadź uczniów z zagrożonego pomieszczenia.
 Wyłącz klimatyzację i wentylację.
 Zamknij drzwi na klucz.
 Zawiadom dyrektora o zagrożeniu.
 Udaj się z uczniami w bezpieczne miejsce np. toaleta.
 Zaopiekuj się uczniami ze SPE i osobami poszkodowanymi.
 Nie opuszczaj budynku, oczekuj na decyzję dyrektora szkoły.
 Dyrektor powiadamia o zagrożeniu  pracowników i uczniów, nakazując pozostanie 
      w salach lekcyjnych.

b) Rozpylenie gazu 
      W klasie

 Poproś uczniów o zabezpieczenie dróg oddechowych i oczu (nie trzeć oczu, nie 
przełykać  śliny)

 Otwórz okna i drzwi.
 Ustaw uczniów i przelicz.
 Zadbaj o uczniów ze SPE.
 Opuść   z  uczniami  miejsce  zagrożone  przemieszczając  się  po  wyznaczonych

drogach ewakuacyjnych.
 Powiadom dyrektora o zdarzeniu.
 Udaj się na miejsce ewakuacji (boisko szkolne).
 Sprawdź, czy wszyscy uczniowie doszli do wyznaczonego miejsca.
 Powiadom rodziców o miejscu odbioru dzieci.
 Po przybyciu Policji na miejsce incydentu, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.
 Bezwzględnie wykonuj polecenia funkcjonariuszy.
Na korytarzu
 Zamknij i uszczelnij drzwi pomieszczenia.
 Otwórz okna i posadź uczniów przy oknach.
 Zaopiekuj się uczniami wymagającymi pomocy (np. w przypadku gazu pieprzowego
    zdjąć biżuterię, okulary,  przemyć oczy, zastosować zimne okłady).
 Powiadom dyrektora o zdarzeniu.
 Oczekuj na pomoc. 

VII. Sposób odczytywania sygnałów alarmowych

Sytuacja zagrożenia Sygnał podstawowy
Zagrożenia niebezpiecznymi 
środkami chemicznymi

gwizdek

VIII. Telefony alarmowe
 Policja   997
 Straż Pożarna   998
 Pogotowie Ratunkowe  999
 Telefon alarmowy telefonów komórkowych 112 
 Pogotowie Energetyczne   991
 Pogotowie Gazowe   992
 Pogotowie Ciepłownicze   993
 Pogotowie Wodno -Kanalizacyjne   994
 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego  987
 Infolinia Policji (połączenie bezpłatne)   800 120 226 
 SMS interwencyjny dla osób głuchoniemych 723 986 112



 IX. Sposób powiadamiania służb specjalnych: 

Wybierz jeden z w/w numerów. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora instytucji mów spokojnie
 wyraźnie, podając następujące informacje:

 Podaj miejsce zdarzenia i rodzaj zagrożenia.
 Podaj liczbę napastników i opisz ich wygląd.
 Podaj informacje o zagrożeniu życia i zdrowia osób przebywających w budynku.
 Określ i podaj liczbę ofiar, jeżeli takie były.
 Podaj numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu.
 Opisz najszybszą/najbezpieczniejszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia.
 Podaj swoje nazwisko, pełnioną funkcję w szkole/placówce.
 Po powiadomieniu nie odkładaj słuchawki do czasu potwierdzenia przyjęcia 

zgłoszenia. 

XII.  Obowiązki  pracowników: 

1. Zapoznać się z rodzajem alarmu (gwizdek).
2. Zapamiętać rodzaj komunikatu ostrzegawczego i ćwiczyć je z uczniami.
3. Nauczyć się na pamięć numerów telefonów Służb Ratowniczych. 
4. Zapamiętać miejsca rozmieszczenia środków alarmowych i głównych wyłączników.
5. Zapamiętać miejsca schronienia na wypadek zagrożenia i niemożliwości ewakuacji.
6. Zapamiętać/zapisać  numery  telefonu  do  dyrektora  placówki,  osób  decydujących  

w  zagrożeniu.
7. Przypominać sobie obowiązujące instrukcje i procedury  w szkole/placówce.
8. Realizować programy profilaktyczne o zagrożeniach ze swoimi uczniami. 
9. Alarmy w sytuacjach kryzysowych traktować poważnie i odpowiedzialnie. 
10.Postępować zgodnie z obowiązującymi procedurami.


