POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ATAKIEM
TERRORYSTYCZNYM

Postępowanie w przypadku zauważenia czegoś niepokojącego



W przypadku jakichkolwiek podejrzeń nie podejmować samodzielnie żadnych
działań. Powiadomić dyrektora, który podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji.
Zgłaszając informację o zagrożeniu podać:
swoje nazwisko oraz numer telefonu, z którego dzwonimy,
rodzaj zagrożenia (podejrzane osoby, pozostawiony bez nadzoru pakunek,
informacja przekazana przez inną osobę),
- adres zagrożonego obiektu, możliwie dokładny opis miejsca i podejrzanych
osób, przedmiotów lub zjawisk (np. pojawiające się nagle u wielu osób
podrażnienia oczu i dróg oddechowych).
Nie próbować obezwładniać podejrzanych osób ( należy je natomiast dyskretnie
obserwować i starać się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących wyglądu i
zachowania).
-



Postępowanie po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia "bomby"











Osobie przyjmującej zgłoszenie o podłożeniu urządzenia wybuchowego oraz
administratorowi obiektu nie wolno lekceważyć żadnej informacji na ten temat.
Osoba, która przyjęła zgłoszenie powiadamia dyrektora i policję.
W zależności od rodzaju zdarzenia, zawiadamiając Policję należy podać:
- treść rozmowy ze zgłaszającym podłożenie urządzenia wybuchowego, którą
należy  prowadzić wg wskazówek załączonych do instrukcji – załącznik nr
1 i nr 2,
- miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może zawierać materiał
wybuchowy,
- numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko.
Do czasu przybycia Policji czynnościami zarządza dyrektor, a w czasie jego
nieobecności osoba przez niego upoważniona.
Dyrektor lub w czasie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona.
może wydać decyzję o ewakuacji osób z zagrożonego obiektu przed przybyciem
Policji.
Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze
kierowanie akcją.
Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.
Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia "bomby sprawdzić swoje
miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie, pod kątem obecności przedmiotów
nieznanego pochodzenia.
Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, toalety, piwnice,
strychy, itp.) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu, sprawdzają i przeszukują
osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.
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Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ! O ich lokalizacji
powiadomić dyrektora.
Po ogłoszeniu ewakuacji w szkole , należy ją opuścić zachowując spokój i
opanowanie oraz zabierając rzeczy osobiste (teczki, plecaki, torebki, siatki, nesesery
itp.).
Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego
neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki
organizacyjne Policji.
Podczas działań, związanych z neutralizacją "bomby", stosować się do poleceń
Policji.
Jak najszybciej oddalić się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze
informować o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej
lub kierujących się w jej stronę.
Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji niezwłocznie udać się do wyjścia,
zgodnie ze wskazaniami dyrektora lub wskazaniami upoważnionych osób.

Czynności po wybuchu bomby
 Rozpocząć akcję polegającą na ewakuacji i udzieleniu pomocy osobom rannym i
będącym w szoku.
 Nie dotykać i nie przemieszczać przedmiotów, które wzbudziły twój niepokój.
 Po przybyciu służb ratowniczych stosować się do ich zaleceń.
Postępowanie w przypadku gdy zostanie się zakładnikiem








W przypadku usłyszenia strzałów – nie uciekać, przyjąć pozycję leżącą , jeśli to
możliwe za najbliższą osłoną.
Unikać dłuższego kontaktu wzrokowego z terrorystą
Nie odwracać się tyłem do terrorysty.
Wykonywać polecenia terrorystów, nie dyskutować z nimi.
Nie stawiać oporu.
Nie zwracać na siebie uwagi terrorystów.
Starać się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących porywaczy.

Postępowanie w trakcie operacji antyterrorystycznej








Nie uciekać z miejsca zdarzenia, nie wykonywać gwałtownych ruchów.
Położyć się na podłodze ( najlepiej za najbliższą osłoną) trzymając otwarte ręce na
wysokości głowy.
Nie pomagać policji, nie atakować terrorystów.
Słuchać poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej.
Nie trzeć oczu w przypadku użycia granatów łzawiących.
Po wydaniu polecenia – opuścić pomieszczenie jak najszybciej.
Odpowiadać na pytania funkcjonariuszy.
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Załącznik nr 1
Zasady postępowania dla osób, które jako pierwsze uzyskały informację o podłożeniu
lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego









Informacja o podłożeniu urządzenia wybuchowego przekazana telefonicznie
Zachowaj spokój i nie rozłączaj się
Jeżeli to możliwe, zasygnalizuj innym osobom, aby przysłuchiwali się rozmowie
Powiadom o tej sytuacji administratora dyrektora i Policję
Jeżeli aparat telefoniczny identyfikuje numer dzwoniącego, zanotuj ten numer albo
symbole, które się pojawiły na wyświetlaczu
Zapisz dokładnie słowa informacji
Utrzymuj dzwoniącego jak najdłużej na linii; użyj Formularza rozmowy ze
zgłaszającym podłożenie urządzenia wybuchowego, który pomoże Ci zebrać jak
największą liczbę informacji
Jeżeli to możliwe, nagraj rozmowę
Bądź dostępny i gotowy do przekazania szczegółowych informacji dotyczących
rozmowy służbom przybyłym na miejsce

2. Informacja o podłożeniu urządzenia wybuchowego przekazana osobiście
 Jeśli osoba przekazująca informację odejdzie zanotuj, w którym kierunku się udała
 Powiadom dyrektora i policję
 Zapisz przekazaną informację dokładnie w ten sam sposób, w jaki została
wyartykułowana Zanotuj rysopis osoby, która przekazała informację:
- imię, nazwisko, pseudonim – jeśli są znane,
- płeć, - wiek, - sylwetka (waga/wzrost),
- włosy i kolor oczu,
- rasa, - typ/kolor ubrania,
- głos (głośny, głęboki, z akcentem, itp.),
- znaki szczególne.
3. Informacja o podłożeniu urządzenia wybuchowego przekazana listownie
 Jeżeli to możliwe ogranicz dostęp do dokumentu innym osobom
 Zawiadom dyrektora i Policję
 Zapamiętaj, kto widział i dotykał dokument
 Jeżeli to możliwe sfotografuj treść dokumentu
4. Informacja o podłożeniu urządzenia wybuchowego przekazana pocztą elektroniczną





Zostaw wiadomość otwartą na komputerze
Zawiadom dyrektora obiektu i Policję
Utrwal informację, np. wydrukuj, sfotografuj albo skopiuj wiadomość i jej temat
Zanotuj datę i czas odebrania wiadomości
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Załącznik nr 2
Formularz rozmowy ze zgłaszającym podłożenie urządzenia wybuchowego
TRZYMAJ TĘ KARTKĘ POD TELEFONEM.
PYTANIA
 Kiedy bomba eksploduje ?
 Gdzie jest teraz bomba ?
 Jak wygląda bomba ?
 Jakiego typu jest ta bomba ?
 Co spowoduje eksplozję ?
 Czy podłożyłeś bombę ?
 Dlaczego ?
 Gdzie mieszkasz ?
 Jak się nazywasz ?
DOKŁADNE SŁOWA WYPOWIEDZI .....................................................................................
......................................................................................................................................................
PŁEĆ DZWONIĄCEGO.................................................... WIEK..............................................
NUMER TELEFONU DZWONIĄCEGO...............................................
GODZINA...................................... DŁUGOŚĆ ROZMOWY ...................................................
DATA..............................................
GŁOS DZWONIĄCEGO
- spokojny
- cichy
- normalny
- nosowy
- przerywany
- podszywa się
- podekscytowany
- głośny
- szczególny
- sepleni
- przełyka ślinę
- akcent
- powolny
- śmiech
- niewyraźny
- chrapliwy
- głęboko oddychał
- brzmi znajomo
- szybki
- płacz
- wystraszony
- głęboki
- załamujący się
- inne
JEŻELI GŁOS BRZMI ZNAJOMO, KOGO PRZYPOMINA....................................................
ODGŁOSY W TLE:
- uliczne
- maszyny fabryczne
- sztućce
- zwierzęta
- głosy
- dobre połączenie
JĘZYK WYPOWIEDZI:
- wykształcony
- niezrozumiały
- wulgarny
- nagrany
- nieracjonalny

- megafon
- zakłócenia na linii
- muzyka
- połączenie lokalne
- odgłosy domowe
- połączenie zamiejscowe

- silniki - budka
telefoniczna
- odgłosy biurowe
inne...................................

- ostrzeżenie było odczytane
- obcobrzmiący
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