
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SKAŻENIA CHEMICZNEGO I BIOLOGICZNEGO SZKOŁY 

 SPOSÓB POSTĘPOWANIA  

1. Szkoła otrzymuje informację o możliwym skażeniu substancją chemiczną/biologiczną (np. telefon o 

zamiarze ataku) gdy nie nastąpiło skażenie placówki:  

• zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, osoby przebywające na zewnątrz 

ewakuować do budynku szkoły przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru, 

• natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby  

• w budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć 

klimatyzację, 

• w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki  

• przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia 

środka biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń  

• powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego 

wysiłku 

• do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji, nie wolno opuszczać uszczelnionych 

pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych, 

• oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od 

nich wytycznymi. 

2. Szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną a zagrożenie zostało wykryte natychmiast 

lub szybko po jego pojawieniu się: 

• nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy, 

• aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem, 

• pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów, 

• opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji i nie 

wpuszczać do niego innych osób, 

• powiadomić administratora  

• zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i ewakuować je w rejon 

ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru  

• natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby  

• jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą i mydłem; zdjąć 

ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego worka, 



• po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu uzyskania zgody odpowiednich 

służb  

• w obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, 

otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację, 

• sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w 

odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji. 

• w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki  

• przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia 

środków biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń  

• powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego 

wysiłku 

• oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od 

nich wytycznymi. 

3. Szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną a zagrożenie zostało wykryte późno, np. 

gdy pojawiły się objawy reakcji na substancję lub/i ogniska zachorowań: 

• nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy, 

• powiadomić administratora  

• aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem, 

• pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów, 

• opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji i nie 

wpuszczać do niego innych osób, 

• ogłosić alarm i wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników znajdujących się 

bezpośrednio poza budynkiem a przebywających na terenie szkoły ewakuować do wnętrza szkoły, 

• natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby, 

• w szkole zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację a 

budynek szkoły wraz ze wszystkimi obecnymi wewnątrz osobami odizolować od bezpośredniego 

otoczenia przygotowując się do ewentualnej kwarantanny, 

• oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od 

nich wytycznymi. 

SPOSÓB PROWADZENIA EWAKUACJI:  

Ewakuację można przeprowadzić tylko na wyraźną komendę administratora i/lub odpowiednich służb 

oraz zgodnie z ich wskazówkami.  

SPOSÓB ODCZYTYWANIA SYGNAŁÓW ALARMOWYCH 



• „sygnał dźwiękowy przerywany” – ewakuacja 

• „sygnał ciągły przez 30 sekund” – wejść i pozostać w budynku  

 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODŁOŻENIA ŁADUNKU WYBUCHOWEGO  

SPOSÓB POSTĘPOWANIA  

Ad. 1. Podłożenie ładunku wybuchowego lub stwierdzenie podejrzanego pakunku. 

a) Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego 

• Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego zapamiętaj 

jak największą ilość szczegółów 

• Zapisz natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje. 

• Poinformuj niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną za uruchomienie 

procedury  

• Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z 

planem ewakuacji 

• Nie używaj telefonu komórkowego 

• Sprawdź, jeżeli możesz, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie należą do jej 

wyposażenia 

• Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy 

służb 

• W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za 

kierowanie działaniami kryzysowymi  

• Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu 

b) Stwierdzenie podejrzanego pakunku 

• Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku  

• Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku 

• Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego innej substancji  

• Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury 



• Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z 

planem ewakuacji 

• Nie używaj telefonu komórkowego 

• Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy 

służb 

• W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za 

kierowanie działaniami kryzysowymi  

• Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu 

 SPOSÓB PROWADZENIA EWAKUACJI:  

a) podczas zajęć 

 Sprawdź, czy wszyscy uczniowie są w klasie. 

 Ustaw uczniów w parach na trasie wyjścia do drzwi. 

 Osoby ze SPE poproś do przodu. 

 Przepuścić przed osobą niepełnosprawną ruchowo strumień ewakuowanych. 

 Zabierz dziennik, listę dzieci z telefonami do rodziców/prawnych opiekunów. 

 Wyprowadź uczniów drogami ewakuacyjnymi na wyznaczone miejsce ewakuacji. 

 Sprawdzić, czy wszyscy uczniowie doszli do wyznaczonego miejsca 

b) podczas przerwy 

 Zgromadź uczniów znajdujących się w rejonie twojego przebywania poprzez użycie sygnału – 

ręka podniesiona do góry i użycie gwizdka sportowego. 

 Pozostali nauczyciele ustawiają się w wyznaczonych rejonach szkoły zgodnie  

z wcześniej opracowanym planem i gromadzą uczniów. 

 Ustaw uczniów w parach i opuść zagrożony teren drogami ewakuacyjnymi, udając się na 

wyznaczone miejsce ewakuacji. 

 W miejscu ewakuacji podziel uczniów na grupy szkoleniowe i sprawdź obecność wszystkich 

uczniów. 

SPOSÓB ODCZYTYWANIA SYGNAŁÓW ALARMOWYCH 

• „Ciągły sygnał dźwiękowy” – inicjacja procedury  

• „Ładunek wybuchowy ewakuacja!!!” – inicjacja procedury w przypadku braku zasilania  



• „Ręka podniesiona do góry i sygnał gwizdkiem” – konieczność zgromadzenia się wokół 

przekazującego sygnał i bezwzględne wykonywanie jego poleceń  

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA DO SZKOŁY 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA 

Ad. 1. Wtargnięcie napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który strzela do osób 

znajdujących się na korytarzu i w salach lekcyjnych, tzw. aktywny strzelec. 

• Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj się).  

• Wycisz i uspokój uczniów. 

• Zaopiekuj się uczniami ze SPE i uczniami, którzy potrzebują pomocy.  

• Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony.  

• Poinformuj policję wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej sytuacji 

• Zasłoń okno, zgaś światło.  

• Nie przemieszczaj się.  

• Bądź poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi.   

• Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze.  

• Jeżeli padną strzały, nie krzycz. 

• Nie otwieraj nikomu drzwi.   

• W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która może być 

ostatnią szansą na uratowanie życia. 

Ad. 2. Bezpośredni kontakt z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli nad szkołą. 

• Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika 

• Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np.: telefon  

• Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia. 

•  Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego. 

• Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika. 

•  Nie zwracaj na siebie uwagi. 

•  Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny. 

•  Nie oszukuj terrorysty. 



•  Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu.  

• Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami. 

• Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów. 

• Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty. 

 Ad. 3. W przypadku działań antyterrorystycznych 

• Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – możesz zostać uznany za 

terrorystę. 

• Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi.  

• Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy. 

• Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniom.   

• Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących.   

• Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami. 

• Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy.   

• Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki twoja 

tożsamość nie zostanie potwierdzona.   

• Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal się we 

wskazanym kierunku. 

• Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru. 

SPOSÓB PROWADZENIA EWAKUACJI:  

Ewakuację można przeprowadzić tylko na wyraźną komendę sił interweniujących i zgodnie z ich 

wskazówkami.  

SPOSÓB ODCZYTYWANIA SYGNAŁÓW ALARMOWYCH 

• „sygnał dźwiękowy przerywany” – azyl (barykadowanie się w pomieszczeniach)  

 

 

 

 


