SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU

Procedura w przypadku podłożenia ładunku wybuchowego
Otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego:
1. Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego
zapamiętujemy jak największą ilość szczegółów – uzyskane informacje/szczegóły
mogą być istotne dla policji w celu identyfikacji sprawcy alarmu.
2. Natychmiast zapisujemy wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje
– w przypadku stresującej sytuacji po pewnym czasie możemy mieć problemy
z przypomnieniem sobie istotnych informacji.
3. Informujemy niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną w szkole
za uruchomienie procedury (Dyrektora szkoły) – osoba odpowiedzialna może
zarządzić ewakuację całości personelu szkoły.
4. Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpoczynamy
ewakuację zgodnie z planem ewakuacji – ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie
po ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. Ma ona na celu ochronę personelu przed skutkami
ewentualnej eksplozji ładunku.
5. Nie używamy telefonu komórkowego – eksplozja ładunku może zostać zainicjowana
falami emitowanymi przez telefon komórkowy.
6. W miarę możliwości sprawdzamy, czy w klasie pozostały przedmioty, które nie
należą do jej wyposażenia – stwierdzenie obecności nieznanego przedmiotu w klasie
może przyspieszyć akcję policji i zminimalizować skutki ewentualnej eksplozji.
7. Bezwzględnie wykonujemy polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub
funkcjonariuszy służb – w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina
i niezwłoczne wykonywanie wszystkich poleceń osoby kierującej sytuacją kryzysową.
8. W miejscu ewakuacji liczymy wszystkie dzieci i informujemy o liczbie uczniów
danego zespołu Dyrektora szkoły – szybkie sprawdzenie obecności wszystkich dzieci,
ułatwi zakończenie ewakuacji całości personelu szkoły.
9. Informujemy rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu – informacja ta
pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg
ewakuacyjnych.

Osoba odpowiedzialna za uruchomienie procedury: Dyrektor placówki lub
w przypadku jego nieobecności Wicedyrektor; w przypadku ich nieobecności – osoba
przez nich upoważniona.
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Procedura w przypadku podłożenia podejrzanego pakunku
Podejrzany pakunek to przesyłka z ładunkiem wybuchowym lub nieznaną substancją.
W przypadku podejrzenia jej otrzymania:
1. Izolujemy miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku – należy założyć,
że podejrzany pakunek jest ładunkiem wybuchowym, dopóki taka ewentualność nie
zostanie wykluczona.
2. Nie dotykamy, nie otwieramy i nie przesuwamy podejrzanego pakunku –
w przypadku ładunku wybuchowego może on eksplodować w trakcie próby
manipulowania.
3. Okrywamy pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego innej
substancji (tylko jeżeli pozwala na to czas) – okrycie pakunku w przypadku wycieku
nieznanej substancji może ograniczyć rozprzestrzenianie się substancji.
4. Informujemy o znalezieniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie
procedury (Dyrektora szkoły) – Dyrektor może zarządzić ewakuację całości personelu
szkoły.
5. Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpoczynamy
ewakuację zgodnie z planem ewakuacji – ewakuacja musi być rozpoczęta niezwłocznie
po ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. Ewakuacja ma na celu ochronę personelu przed
skutkami ewentualnej eksplozji ładunku.
6. Nie używamy telefonu komórkowego – eksplozja ładunku może zostać zainicjowana
falami emitowanymi przez telefon komórkowy.
7. Bezwzględnie wykonujemy polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub
funkcjonariuszy służb – w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest dyscyplina
i niezwłoczne wykonywanie wszystkich poleceń osoby kierującej sytuacją kryzysową.
8. W miejscu ewakuacji liczymy wszystkie dzieci i informujemy o liczbie uczniów
danego zespołu klasowego Dyrektora szkoły osobę – szybkie sprawdzenie obecności
wszystkich dzieci, ułatwi zakończenie ewakuacji całości personelu szkoły.
9. Informujemy rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu – informacja ta
pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje blokowania dróg
ewakuacyjnych.

Osoba odpowiedzialna za uruchomienie procedury: Dyrektor placówki lub
w przypadku jego nieobecności Wicedyrektor; w przypadku ich nieobecności – osoba
przez nich upoważniona.

