Załącznik nr 7

Instrukcja ogólna
postępowania w przypadku zagrożenia skażeniem biologicznym lub
chemicznym

Skażenie - zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego albo organizmu ludzkiego czy zwierzęcego
toksycznymi środkami chemicznymi, materiałami promieniotwórczymi lub zakaźnymi czynnikami
biologicznymi, niezależnie od ich rodzaju i czasu ich oddziaływania.
Źródła skażeń chemicznych:
 awarie i katastrofy w obiektach przemysłowych
 wypadki cystern
 atak terrorystyczny z użyciem broni chemicznej
 toksyczne środki przemysłowe np. chlor, amoniak, kwasy i ługi.
Zagrożenie biologiczne - mianem zagrożenia biologicznego określa się organizmy lub substancje
pochodzenia organicznego, które stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka. Mogą to być:
odpady medyczne, np. mikroorganizmy, wirusy lub toksyny (pochodzenia biologicznego).
Postanowienia ogólne









włączyć odbiorniki radiowe i telewizyjne na program lokalny w celu wysłuchania
komunikatów ostrzegawczych, stosować się do poleceń komunikatów nadawanych przez
obronę cywilną;
zgłosić informacje o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia na numer
alarmowy uczelni 34 390 39 39 oraz adres poczty elektronicznej kancelaria@ujd.edu.pl
w przypadku decyzji o ewakuacji zaalarmować i ewakuować pracowników i studentów oraz
inne osoby przebywające w strefie zagrożenia;
w zależności od okoliczności i potrzeb zgłosić zagrożenie pod numer alarmowy 112
informując o rodzaju zagrożenia;
do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji, nie opuszczać uszczelnionych
pomieszczeń oraz nie przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych;
powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac wymagających dużego
wysiłku;
stosować się do poleceń kierownictwa Uczelni i kierowników jednostek ratowniczych.

Jeżeli usłyszałeś sygnał ostrzegawczy lub komunikat o zagrożeniu chemicznym, a jesteś poza
budynkiem:
 udaj się do najbliższego budynku,


jeśli to możliwe poruszaj się prostopadle do kierunku wiatru,



w miarę możliwości chroń drogi oddechowe np. oddychając przez chusteczkę do nosa,
ubranie lub inny materiał,



zostaw odzież wierzchnią i obuwie przed budynkiem.

Jeżeli usłyszałeś sygnał ostrzegawczy lub komunikat o zagrożeniu chemicznym, a jesteś w budynku:
 zamknij wszystkie okna i drzwi,


wyłącz wentylację i klimatyzację,



uszczelnij otwory wokół drzwi i okien,



zaklej wszystkie otwory i kanały,



gdy miałeś kontakt z niebezpiecznymi substancjami nie dotykaj ust i oczu, umyj się pod
prysznicem, a jeśli to jest niemożliwe umyj pod bieżącą wodą ręce, twarz,



jeżeli podejrzewasz, że gaz albo szkodliwe opary dostają się do środka, oddychaj płytko przez
wilgotne ubranie lub inny materiał.

Jeśli jesteś w strefie bezpośredniego zagrożenia poza budynkiem:
 unikaj kontaktu z jakimikolwiek podejrzanymi substancjami i przedmiotami – nie dotykaj i nie
wąchaj ich,


chroń swoje drogi oddechowe – oddychaj płytko przez ubranie lub inny materiał,



staraj się oddalić od niebezpiecznego obszaru najszybciej jak to możliwe.

Jeśli jesteś w strefie bezpośredniego zagrożenia w budynku:
 unikaj kontaktu z jakimikolwiek podejrzanymi substancjami i przedmiotami – nie dotykaj i nie
wąchaj ich,


zamknij okna,



wyłącz wentylatory i klimatyzację,



opuść pomieszczenie zamykając za sobą drzwi,



chroń swoje drogi oddechowe - oddychaj płytko przez ubranie lub ręcznik,



staraj się oddalić od niebezpiecznego obszaru najszybciej jak to możliwe.

