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JAK POSTĘPOWAĆ W NIEBEZPIECZEŃSTWIE 

 

DZIECI W SZKOLE 
 

W przypadku zdarzenia o charakterze lokalnym jak i ogólnokrajowym, albo podczas 

ewakuacji lub chronienia się we własnym domu, rodzice powinni słuchać doniesień 

lokalnych mediów i możliwie często zaglądać na strony internetowe, by czerpać stamtąd 

informacje o zamykaniu i otwieraniu szkół. 

     

Informacje na temat zmian w pracy szkół będą rozpowszechniane przez większość 

stacji radiowych i telewizyjnych. 

Dopóki nie ogłosi się ewakuacji w poszczególnych szkołach, uczniowie zazwyczaj 

pozostają na terenie szkoły. Ponieważ w czasie lokalnego kryzysu szkoła może okazać 

się najlepszym miejscem dla dzieci, nie zaleca się rodzicom przychodzenia do szkoły 

i zabierania dzieci. 

Gdyby jednak jakiś rodzic zgłosił się do szkoły, musi być przygotowany na okazanie 

dokumentu tożsamości (zazwyczaj ze zdjęciem) wymaganego przez władze szkolne. 

Pamiętaj, że jeśli szkoła jest przygotowana na udzielenie schronienia na miejscu, by 

zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, nikomu nie pozwoli się na wejście do szkoły lub jej 

opuszczenie aż do czasu, gdy niebezpieczeństwo minie. 
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Rodzice powinni śledzić doniesienia 

lokalnych mediów i informacje  

ze szkoły mówiące 

 o decyzjach władz szkolnych. 
 



OSOBY STARSZE 
 

  

  

INFORMOWANIE OSÓB STARSZYCH 

Osoby starsze powinny mieć indywidualny plan na wypadek wystąpienia zagrożenia. 

Możesz przygotować swój indywidualny plan na wypadek zagrożeń planując 

z wyprzedzeniem, pozostając w kontakcie ze swoją rodziną i sąsiadami oraz dzieląc się 

informacjami na temat niebezpiecznych zdarzeń z innymi 

PLANOWANIE Z WYPRZEDZENIEM 

Nieszczęścia mogą wystąpić nieoczekiwanie, a osoby starsze mogą być szczególnie na 

nie narażone. Osoby starsze mogą w sytuacji zagrożenia poprawić stan swojego 

bezpieczeństwa, jeśli: 
 

 trzymać będą w domu pod ręką zestaw pomocy na wypadek zagrożenia gotowy do 

zabrania gdy będą musiały ewakuować się z domu,  

 znać będą adres i numer telefonu lokalnych władz,  

 opatrzą etykietkami sprzęt, którego będą potrzebować, taki jak: wózki inwalidzkie, 

laski,  

 przygotują listę używanych przez siebie lekarstw i urządzeń medycznych takich jak 

np. stymulatory serca,  

 zaplanują transport na wypadek ewakuacji,  

 uzupełnią zapasy lekarstw gdy te będą się kończyć,  

 znać będą numer telefonu dyżurującej 24 godziny na dobę apteki,  

 umieszczą przy telefonie numery telefonów alarmowych,  

 trzymać będą w portfelu lub torebce zapasową listę ważnych numerów kontaktowych, 

jak też informacji medycznej,  

 opracują plan i przećwiczą najlepsze drogi ucieczki z domu.  
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