ALARM BOMBOWY

JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJI ZAGROŻENIA ATAKIEM BOMBOWYM
Jeżeli zauważyłeś przedmiot (pakunek, torbę, urządzenie, itp.) niewiadomego pochodzenia
pozostawione bez opieki, co do którego zachodzi podejrzenie, że może to być (może w nim
być) bomba NIE DOTYKAJ! NIE ZAGLĄDAJ!, postaraj się zabezpieczyć miejsce znalezienia
przedmiotu by uniemożliwić dostęp do niego osób trzecich - o jego zlokalizowaniu
natychmiast powiadom administratora obiektu lub Policję.
Jeśli widzisz „bombę”, to ona „widzi” też ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia.

JEŚLI OTRZYMASZ INFORMACJE „O BOMBIE” TELEFONICZNIE LUB E-MAILEM
 zachowaj spokój, nie wpadaj w panikę, nie odkładaj słuchawki
 nie lekceważ informacji o „bombie”, rozmawiaj konkretnie i rzeczowo, zapamiętaj jak
najwięcej informacji
 przedłużaj rozmowę (np. udając trudności w zrozumieniu) by uzyskać jak najwięcej
szczegółów
 zapisuj lub nagraj przebieg rozmowy, czas, sposób mówienia dzwoniącego, przekazaną
informację;
 jeśli informacja dotarła e-mailem - zapisz i wydrukuj
 o otrzymanej informacji powiadom administratora obiektu lub Policję

SPOSOBY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ALARMU BOMBOWEGO
 pomyśl, którędy można się ewakuować z budynku, dworca, galerii handlowej lub
innych zatłoczonych miejsc
 odsuń się od ciężkich lub łatwo tłukących się przedmiotów, które mogą być przesunięte
podczas wybuchu
 pamiętaj by nie pozostawiać własnego bagażu bez opieki i nie przyjmować od obcych
osób żadnych pakunków
 ciekawość jest niebezpieczna - jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego
wybuchem. Po drodze informuj o zagrożeniu jak najwięcej osób, będących w strefie
zagrożonej lub kierujących się w jej stronę (informację przekazuj w sposób nie
powodujący paniki)
 po ogłoszeniu ewakuacji zachowaj spokój, zabierz rzeczy osobiste (torbę, kurtkę,
telefony komórkowe), sprawnie opuść zagrożone miejsce
 po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona kierowanie
akcją
 w przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie ratuj na siłę
swojego samochodu (dotyczy to również innych cennych przedmiotów) - życie jest
ważniejsze.
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ZAWIADAMIAJĄC POLICJĘ (112, 997) PODAJ:
 miejsce znalezienia i opis przedmiotu, który może być urządzeniem wybuchowym
 adres podłożenia urządzenia wybuchowego
 w przypadku informacji przekazanej telefonicznie: dokładną treść rozmowy z
informującym o podłożeniu ładunku wybuchowego
 w przypadku informacji przekazanej mailem: przeczytać treść e-maila z informacją,
godzinę otrzymania informacji
 swoje imię, nazwisko, numer telefonu, z którego przekazywana jest informacja oraz
godzinę
 uzyskaj od Policji potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia 

TELEFONY ALARMOWE W RAZIE NIEBEZPIECZEŃSTWA:





112 – numer alarmowy
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
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