
PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ ZASAD ZACHOWANIA SIĘ  
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SYTUACJI KRYZYSOWYCH 
WARUNKIEM OCHRONY TWEGO ZDROWIA ORAZ ŻYCIA 

 

ZAGROŻENIE POWODZIOWE 

 
w tym celu: 

 wcześniej przenieść wartościowe rzeczy na górne kondygnacje  
 naucz najbliższych członków rodziny odłączania źródeł energii,  gazu, wody 
 zgromadź niezbędną ilość czystej wody, w czasie powodzi i podtopień może nie 

funkcjonować sieć wodociągowa i  kanalizacyjna  
 zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła – latarki, świece, zapasowe baterie 

do radia i latarek 
 zapewnij domownikom odpowiednią odzież i obuwie 
 przenieś na górne kondygnacje miejsce sypialne 
 zadbaj o inwentarz żywy wyprowadź w bezpieczne miejsce 
 miej włączone radio bateryjne na częstotliwość regionalnego radia w celu 

wysłuchania komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania 
 podczas wystąpienia powodzi lub podtopień dostosuj się do poleceń osób 

prowadzących akcje ratunkową 
 

HURAGANOWY WIATR 

 
w związku z powyższym zaleca się: 

 ograniczenie poruszania się osób na wolnych przestrzeniach 
 ograniczenie korzystania z pojazdów samochodowych 
 nie parkowanie pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trakcji elektrycznych 
 zamknięcie okien w budynkach  
 usunięcie z parapetów i balkonów przedmiotów, które mogą być zagrożeniem dla 

innych osób 
 

ZAGROŻENIE ŚRODKAMI TOKSYCZNYMI I CHEMICZNYMI 
 
po uwolnieniu  się niebezpiecznych substancji w wyniku katastrof komunikacyjnych 
należy: 

 bezwzględnie stosować się do poleceń nadawanych przez służby prowadzące akcje 
rynkową , polecenia mogą być wydawane przez ruchome środki nagłaśniające 

 włączyć odbiorniki radiowe i telewizyjne na programy lokalne w celu wysłuchania 
komunikatów nadzwyczajnych   

 zachować spokój, nie wywoływać paniki 
 samoewakuować się najkrótszą drogą , zawsze prostopadle do kierunku wiatru 
 osoby pozostające w pomieszczeniach powinny uszczelnić okna, drzwi i ciągi 

instalacyjne 
 

!!! WAŻNE !!! 

Tampon zwilżony roztworem wodnym sody oczyszczonej chroni drogi oddechowe 
 



 

 

O WSZYSTKICH ZDARZENIACH MAJĄCYCH ISTOTNE ZNACZENIE 
DLA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI PROSI SIĘ INFORMOWAĆ 

TELEFONICZNIE SŁUŻBY GMINY BOGUCHWAŁA 
 
 

608 666 038     Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (całodobowy) 
17 87 01 110    Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 
17 87 55 222    Straż Miejska  
606 984 200     Straż Miejska  
17 87 14 248    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
17 87 01 211 do 218    Gospodarka Komunalna 
668 135 152     Gospodarka Komunalna (całodobowy) 
17 85 83 371    Komisariat Policji w Boguchwale 
 
 
  

TELEFONY  ALARMOWE 
 

112   numer alarmowy  
999   pogotowie ratunkowe 
998   straż pożarna 
997   policja 
992   pogotowie gazowe 
994   pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne 
991   pogotowie energetyczne 


