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Maciej Kaczyński

Burmistrz Łaz

  Bezpieczeństwo naszych Mieszkańców oraz osób 

przebywających na terenie gminy Łazy jest celem 

nadrzędnym. Czuwa nad nim wiele instytucji, a także 

system Obrony Cywilnej Rzeczpospolitej Polskiej, 

którego działania obejmują między innymi szkolenie z 

zakresu powszechnej samoobrony.

 Z myślą o tym oddaję w Państwa ręce niniejszy 

poradnik, który w przystępny sposób określa zasady 

postępowania na wypadek zagrożeń zarówno 

naturalnych jak i cywilizacyjnych.

 Te podstawowe informacje pozwolą Państwu 

ustrzec się przed niebezpieczeństwem, a jeśli do niego 

dojdzie zareagować odpowiednio, by zminimalizować 

jego skutki.    
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Po wykręceniu numeru alarmowego i zgłoszeniu się
dyspozytora spokojnie i wyraźnie powiedz: 

Pamiętaj!

Dyspozytor zawsze odkłada słuchawkę pierwszy!
 





POSTĘPOWANIE NA WYPADEKPOSTĘPOWANIE NA WYPADEK

ZAGROŻEŃ WYWOŁANYCHZAGROŻEŃ WYWOŁANYCH

SIŁAMI NATURYSIŁAMI NATURY



Podczas burzy





Uwaga!
Osoby starsze i dzieci są szczególnie narażone na
niekorzystny wpływ wysokich temperatur - odwiedzaj je
często i regularnie.
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Skutki upałów dla zdrowia



14





Jeżeli mieszkasz na terenie, który może zostać zalany:





18

Pamiętaj!
W przypadku, gdy potrzebujesz pomocy, zwróć na siebie uwagę
ekip ratowniczych poprzez wymachiwanie widoczną tkaniną,
dawanie sygnałów świetlnych lub dźwiękowych. 

  
 







Pamiętaj!
Silny wiatr w połączeniu z niską temperaturą powietrza może
doprowadzić do wychłodzenia organizmu.

  
 







Świadomość niebezpieczeństwa oraz unikanie miejsc
zagrożonych - to najbardziej efektywna obrona przed
ruchami masowymi! 
  
 





Pamiętaj!
Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie! Pożar może wywołać następstwa
wtórne, np. wybuchy zbiorników paliw, powstawanie trujących gazów,
zawalenia się budynków. Pożarom towarzyszy wysoka temperatura oraz
wydzielający się trujący dym równie niebezpieczny jak płomienie.

Pożary

POSTĘPOWANIE NA WYPADEKPOSTĘPOWANIE NA WYPADEK

ZAGROŻEŃ MIEJSCOWYCHZAGROŻEŃ MIEJSCOWYCH



Uwaga!
Zapoznaj rodzinę z usytuowaniem oraz sposobem wyłączania głównych
wyłączników energii elektrycznej, bezpieczników elektrycznych, zaworów
instalacji gazowej.



Postępowanie w czasie pożaru



Uwaga!
Niezależnie od powyższych wskazań, po przybyciu Straży Pożarnej
bezwzględnie podporządkuj się poleceniom kierującego 
akcją ratowniczo-gaśniczą!





Porażenia prądem

Pamiętaj!
Nie wolno dotykać osoby porażonej prądem bez zastosowania
środków  izolujących, zanim nie odłączy się jej od źródła prądu.



Postępowanie w przypadku porażenia prądem

Pamiętaj!
Nie podchodź do poszkodowanego do czasu, aż upewnisz się,
że wszystkie źródła prądu są wyłączone.
Poszkodowany porażony prądem zawsze wymaga hospitalizacji.





POSTĘPOWANIE NA WYPADEKPOSTĘPOWANIE NA WYPADEK

ZAGROŻEŃ TECHNICZNYCHZAGROŻEŃ TECHNICZNYCH















Pamiętaj!
Obowiązkiem każdej osoby, która zauważy wystąpienie awarii
jest niezwłoczne powiadomienie o tym osób znajdujących się 
w stree zagrożenia oraz państwowej straży pożarnej lub policji
albo komórki zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego w Łazach.







Materiały radioaktywne są niebezpieczne
z powodu szkodliwego oddziaływania
niektórych typów promieniowania na komórki ciała.
Im dłużej osoba jest narażona na promieniowanie, 
tym większe jest zagrożenie.







Uwaga!

Sygnały o grożącym niebezpieczeństwie są mało dostrzegalne - jednak
zwracanie uwagi na to, co się dzieje w najbliższym otoczeniu pozwala
na odpowiednio wczesne wykrycie zagrożenia i skuteczną jego 
neutralizację. Jeśli widzisz lub słyszysz coś niepokojącego, powiadom
policję. Od twojej czujności może zależeć bezpieczeństwo twoje 
i twoich bliskich!

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK
ZAGROŻEŃ ATAKIEM

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK
ZAGROŻEŃ ATAKIEM

TERRORYSTYCZNYMTERRORYSTYCZNYM



W swoim bezpośrednim otoczeniu należy zwracać uwagę na:   

Pamiętaj!

W celu uniknięcia bezpośredniego niebezpieczeństwa, zawsze
warto zachować czujność, zwłaszcza w miejscach, gdzie znajduje
się duża liczba ludzi, np. w trakcie zakupów, w podróży, 
podczas uczestnictwa w imprezach masowych,
uroczystościach religijnych.



Pamiętaj!

Należy uważnie obserwować otoczenie, zwracać uwagę na 
nietypowe zachowania osób lub przedmioty pozostawione 
bez nadzoru w miejscach publicznych!
W przypadku zauważenia czegoś niepokojącego, nie podejmuj
samodzielnie żadnych działań.









Pamiętaj!

Twoim zadaniem jest przetrwanie!



Pamiętaj!

Wszystkie czynności wykonywane przez zespół antyterrorystyczny
prowadzone są dla twojego bezpieczeństwa. Staraj się uspokoić-
akcja antyterrorystyczna wywołuje zamieszanie i panikę oraz szok
zakładników.



POSTĘPOWANIE W PRZYPADKUPOSTĘPOWANIE W PRZYPADKU

EWAKUACJIEWAKUACJI



Pamiętaj!

Podczas ewakuacji nie korzystaj z wind!
Wskaż służbom ratowniczym lub porządkowym, gdzie 
w sąsiedztwie mieszkają osoby starsze i niepełnosprawne!





INSTRUKCJE ALARMOWEINSTRUKCJE ALARMOWE

W przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy, w zależności
od rodzaju występującego zagrożenia, należy niezwłocznie powiadomić:
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Pogotowie Ratunkowe
(Państwowe  Ratownictwo Medyczne)
ź ratowanie osób w stanie nagłego zagrożenia

zdrowotnego, polegającego na nagłym lub 
przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się
objawów pogarszania zdrowia, którego 
bezpośrednim następstwem może być poważne
uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie
ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia 
natychmiastowych medycznych czynności 
ratunkowych i leczenia.

Państwowa Straż Pożarna
ź ratowanie ludzi i zwierząt przed skutkami

zagrożenia pożarowego,
ź ratowanie życia ludzi i zwierząt zagrożonych

awarią techniczną,
ź ratowanie życia ludzi i zwierząt zagrożonych

skażeniem substancją niebezpieczną.

Policja
ź ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed

bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
ź ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,

w tym zapewnienie spokoju w miejscach
publicznych oraz w środkach publicznego
transportu i komunikacji publicznej,

ź w ruchu drogowym  i na wodach przeznaczonych
do powszechnego korzystania.

POGOTOWIE
RATUNKOWE

PAŃSTWOWA
STRAŻ POŻARNA

POLICJA

SOS


