
JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU SKAŻEŃ BIOLOGICZNYCH 
I CHEMICZNYCH 

Sygnał alarmu o skażeniach środkami chemicznymi lub biologicznymi nadawany jest: za 
pomocą syren (przez 3 minuty przerywany dźwięk - 10 sekund głos syreny, 25 sekund 
przerwy, 10 sekund syrena, 15 sekund przerwy...), za pośrednictwem radia, telewizji 
i radiowęzłów lub pojazdów wyposażonych w megafony. 

Jeżeli jedziesz samochodem: 
- wyłącz dmuchawy i zamknij okna, włącz zamknięty obieg powietrza, słuchaj radia 

(najlepiej lokalnego) i stosuj się do poleceń służb ratowniczych, 
- pojedź do pierwszego zamieszkanego budynku i postępuj według wskazówek dla osób 

przebywających poza budynkiem. 

Jeżeli jesteś w budynku: 

- pozostań w budynku, 
- wpuść do niego zagrożonych przechodniów, 
- poinformuj innych mieszkańców o zagrożeniu, 
- zamknij drzwi i okna, 
- wyłącz klimatyzację i wentylatory, pozalepiaj wywietrzniki, pozamykaj wywietrzniki 

w ramach okiennych, 
- znajdź pomieszczenia bez okien, 
- unikaj przebywania w piwnicach i innych nisko położonych częściach budynku, 
  unikaj niepotrzebnego zużycia tlenu, 
- włącz radio lub telewizor (najlepiej stację lokalną). 

Jeżeli jesteś poza budynkiem: 

- znajdź najbliższy zamieszkany budynek, 
- w miarę możliwości poruszaj się prostopadle do kierunku wiatru, chroń drogi oddechowe 

(np. oddychaj przez chusteczkę do nosa), 
- umyj dokładnie twarz, włosy i ręce, oczyść oczy i uszy, 
- w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami, zostaw odzież wierzchnią 

i obuwie przed domem. 

Jeżeli doszło do skażenia: 

- nie dotykaj i nie wąchaj podejrzanych przedmiotów, nie sprzątaj proszku, nie ścieraj 
cieczy, 

- aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryj ją np. kocem, 
- pozamykaj okna oraz drzwi i wyłącz klimatyzację, nie dopuść do przeciągów, 
- opuść pomieszczenie i nie wpuszczaj do niego innych osób, 
- umyj dokładnie ręce wodą i mydłem, 
- zdejmij ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włóż do plastikowego 

worka, 
- umyj się pod prysznicem, 
- po kontakcie z podejrzanymi substancjami nie jedz, nie pij i nie pal, 
- wszystkie osoby, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się 

w odległości ok. 5 m od niej, powinny się zgłosić na policję. 



Jeżeli doszło do skażenia pomieszczeń aerozolami: 

- wyłącz wentylatory i klimatyzację w całej okolicy, 
- zamknij okna i drzwi, opuść pomieszczenie, 
- wyłącz klimatyzację w budynku, 
- sporządź listę wszystkich obecnych osób i udostępnij ją policji. 


