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I. Alarmowanie o zagrozeniach.

Alarm - jestto polecenie natychmiastowego, bezzwlocznego
i zorganizowanego dzialania.

Jednym z przedsi?wzi?d obrony cywilnej jest instalowanie systemdw alarmowych, ktdre
mog^ ostrzegad ludno^d przed gro2;^cym niebezpieczenstwem z powietrza oraz skazaniem

promieniotwdrczym i chemicznym wcelu umoiliwienia jej ukrycia si? wprzygotowanych budowlach
lub pomieszczeniach ochronnych.
1.

Wykrywanie zagrozen.

Wcelu szybkiego uzyskania informacji o zdarzeniach zagrazajgcych ludziom, ich mieniu
oraz srodowisku, zapewnienia odpowiednich dzialan dla organizowania ochrony iudnosci
przed zagroieniami czasu pokoju i wojny, tworzy si? na terenie Miasta Bialegostoku:
1. System Wczesnego Ostrzegania- SWO,
2. System Wykrywania i Alarmowania - SWA.

Powyzsze systemy wspdlpracuj^ ze sluzbami, inspekcjami, strazami i podmiotami,
ktdrych statutowa dziaialnoSd zwi^zana jest ze zjawiskami mog^cymi stanowic zagro&nie

—

dla ludzi oraz koordynuje ich dzialania wokresie wyst^pienia tego zagrozenia. Wspdldzialanie to poiega na

wzajemnej wymianie informacji zwi^anych z wyst^pieniem zagrozen, ich wykrywania oraz alarmowania i
ostrzegania Iudnosci.

Zadaniem systemu SWAjest:

1) Okreslenie miejsca, czasu, rodzaju i skali zagroieh ludzi ,inffastruktury technicznej i ^rodowiska
naturalnego,

2) Ostrzeganie i alarmowanie Iudnosci o zaistnialych zagrozeniach
3) Zapewnienie obiegu informacji o powstalym zagrozeniu,

4) Gromadzenie i opracowywanie informacji o potencjalnych zagrozeniach ludzi, inffastruktury
technicznej i ^rodowiska naturalnego,

5) Gromadzenie i opracowywanie informacji o zdarzeniach w celu pozniejszej analizy i prowadzenia
dzialari profilaktycznych.

Zadaniem systemu SWO jest:

1) Okreslenie miejsca, czasu, rodzaju i skali zagrozen ludzi, inffastruktury technicznej i Srodowiska
naturalnego,

2) Ostrzeganie ialarmowanie ludnoSci ozaistniafych zagrozeniach,
3) Zapewnienie obiegu informacji opowstalym zagroZeniu,

4) Gromadzenie i opracowywanie informacji o potencjalnych zagrozeniach ludzi, infrastruktury
technicznej i Srodowiska naturalnego

5) Gromadzenie iopracowywanie informacji ozdarzeniach wcelu pdZniejszej analizy.
Doostrzegania i alarmowania ludnoSci uprawnieni sq:

- kieruj^cy akcj^ ratownicz^ wmiejscu zdarzenia i prognozowanej strefie zagroZenia,

- Prezydent Miasta Bialegostoku - Szef Miejskiego Zespolu Zarz^dzania

Kryzysowego, a wprzypadku jego

nieobecnosci I Zast?pca Szefa- Zast?pca Prezydenta Miasta .

2. Rodzaje alarmdw i sposobdw ich oglaszania
ALARM

POWIETRZNY

Ogloszenie alarmu za pomoc^ syren:
Dzwifk ci^gly, modulowany w okresie

Odwolanie alarmu za pomocq:
1

minuty.

- sygnalow dZwi?kowych pojazddw, gwizdkdw, tr^bek,
itp.:

Sekwencja dlugich dzwi?k6w w stosunku 3 : 1
(3s dzwi?k -Is przerwy )
- Srodkdw masowego przekazu:
trzykrotna zapowiedz slowna:

Uwaga ! Uwaga !

- syren:

Dzwi?k ci^gly trwaj^cy

3

minuty,

- Srodkbw masowego przekazu:
trzykrotna zapowiedz slowna:
Uwaga ! Uwaga !
Odwoluj? alarm powietrzny
dla ...

Wizualnie - znak czenvony

Ogiaszam alarm powietrzny dia

w ksztakie kwadratu

Ogtoszenie alarmu za pomoc^ syren;
Dzwi^k przerywany, moduiowany w okresie

ALARM

O SKAZENIACH

Odwoianie alarmu za pomocq:
-syren

3 minut.

Dzwi^k ci^gly trwaj^cy

- sygnal6w dzwi^kowych pojazdow, gwizdkdw,
tr^bek, itp.:

- ^rodkow masowego przekazu:
trzykrotna zapowiedz siowna:
Uwaga ! Uwaga !
Odwolujf alarm o skazeniach

Sekwencja krdtkich dzwi§k6w w stosunku 1 : 1 ( 1 s
dzwifku -Is przerwy )
- ^rodkdw masowego przekazu:
trzykrotna zapowiedz stowna:
Uwaga ! Uwaga !

Wizualnie - znak czamy
w ksztalcie trdjk^ta

dIa ...

Ogiaszam alarm o skazeniach
rodzaj skazenia ) dIa ...

(

<JIKATY OSTRZEGA^

Ogloszenie:

/

\

Odwoianie:

trzykrotna zap^iedi slowiW:

1. Uprzedzenie

0zagro:teniu sl^eniami Uwaga ! UwMa !

trzykrotna^powiedz siowna:

\

Uwaga !Uw^a !

Osoby znaj^ujqce si? na ter^ie ...

Odwoluj? uprz?dzenie

ok. godz. J. min.... moze nasrapid

zagrozeniu (ro^aj)

skazeni^ (rodzaj) wkieru^u
2. Uprzedze nie
0 zagroj;raiu zakaieniami

Oglo^enie:
Form? itre^d ustalaj^ organy

\

(^loszenie:

o

Odwoianie:

^zykrotna zapowiedz siowna:

1zagroi eniu ^rodowiska

dIa

\

\

Papstwowej InspekcjiSanitamej.
3. Uprzedze nie
0 kl?ska ch zywiolowych

trWkrotna zapowiedz sio wna:

' Informacja o zagroieniu i sposobie
post?powania mieszkanc6w.

U^ga ! Uwaga !
Od^luj? komunikat

0

kl?skach ( rodzaj ) dIa.;

Opracowano na^odstawie 1
z 16 pazdziemikA2006 r.y^v sprawie

systemow wykryw^iia skazen i

wiasciwo^ci organow w tych sprawach
( Dz. U. Nr 191 pozy^4l5 ).
3.

Zachowanie sif po (

zeniu alarmu.

Po ustyszeniu sygnatu alarmu pdwi^traego osoby znajduj^ce si? wdpmtfpowinny:
ubrad si?;

wsz\'stkie urzt^dzpni^i p\pV\r\innp i

pgifri

3

minuty.

piecu;

zamkn^d okna i zabezpieczyd mieszkanie;

zabrad dokumenty osobiste, zapas zywno^ci, indywidualne ^rodki ochrony przed

ska^eniami, irodki

opalTunkowe oraz wmiar? potrzeb imozliwo^ci latark? elektryczn^, koc, odbiomik radiowy (na baterie) itp;
zawiadomid oalarmie s^siaddw (mogli nie usiyszed sygnaiu alarmowego);
poSpiesznie udad si? do najblizszego schronu lub ukrycia.

2. Osoby znajdujgce si? wzakladzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:
-

przerwad prac? (wyl^czyd maszyny i urz^dzenia), nauk?, udzial wimprezie, podr6z;

-

udad si? do najbliiszego schronu lub ukrycia;
pomagad slabszym, chorym, ulomnym;

-

podporz^dkowad si? ^cisle poleceniom sluzb porz^dkowych (obrony cywilnej).

3. Prowadz^cy pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymad. Pojazdy nale^ ustawid tak, aby nie
blokowaly ci^gbw komunikacyjnych i wejsd do ukryd. Obsluga pojazdbw i pasazerowie udaj^ si? do
najblizszego ukrycia.

Po ustyszeniu sygnahi alarmowego o skaieniach naleiy:
- na}ozy6 indywiduaine srodki ochrony;
- uda6 si? do najbliiszego ukrycia i przebywa6 w nim do chwili odwotania alarmu.

Po usiyszeniu uprzedzenia o zagrozeniu skaieniami lub zakaieniatni naie^:
-

-

sprawdzidposiadane indywiduaine Srodki ochrony;
sprawdzi(5 zabezpieczenie posiadanych zapasbw;^wno^ci i wody;
sprawdzid szczeino^6 przygotowanych pomieszczeh dla iudzi i zwierz^t;
je^li nie ma innych zalecen - udad si? do pomieszczeh ochronnych (ukryb);
przestrzegac ogtaszanych zarz^dzeh oraz wykonywah polecenia organdw obrony cywilnej.

II. Procedury po$t?powania podczas wyst^pienia poszczeghlnych zagroteh
Zagrozenia cywilizacyjne
1.

Zagrozenia substancjami chemicznyml.

Organizm czlowieka posiada naturaln^ ochron? przed rh^ego rodzaju zagroieniami ze strony ^rodowiska
zewn?trznego. T4 ochrony jest skora, kthra stanowi najwazniejsz^ barier? oddzielaj^c^ organizm ludzki od
^rodowiska zewn?trznego, jest jednak przepuszczaina dla bardzo wielu substancji chemicznych. Podczas
bezposredniego kontaktu ze skor^ niekthre substancje chemiczne mog^ niszczyd jej warstw? ochronn^,
powodowac wysuszenie, chropowato^h i owrzodzenie. Substancje, kthre powoduj^ t? postah zmian
chorobowych na skdrze, na og61 nazywa si? substancjami pierwotnie dramiqcymi
Najwainiejsze substancje pierwotnie drazni^ce to:
-

zasady,
kwasy,
rozpuszczalniki organiczne,
mydla i Srodki pior^ce.

Najcz?stsz4 przyczyn^ uwolnieh niebezpiecznych substancji chemicznych
(NSCh) S4:

-

awarie i katastrofy w obiektach przemyslowych,
wypadki cystem kolejowych oraz auto-cystem,
rozszczelnienia ruroci^gow przemyslowych,

-

katastrofy morskich tankowchw i chemikaliowcdw.

ZAPAMI^TAJ!

Pojazdy samochodowe przewoZ^ce substancje niebezpieczne s^ oznakowane
pomaranczowymi prostokqtnymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowyml,
okreslajqcymi rodzaj niebezpiecznej substancji wedlug mi^dzynarodowych
oznaczert, umieszczonymi z tylu 1przodu pojazdu, w nast?pujqcy sposbb:
Przyklad:
benzyny - paliwa silnikowe:
33 - nr rozpoznawczy
1203 - nr substancji wg wykazu ONZ

W czasie zagrozenia radiacyjnego:
a) zachowaj spok6j:

-

nie kazdy wypadek zwi^zany z wydostaniem si? substancji promieniotwdrczej jest dla Ciebie

-

wypadek moie dotyczyd tyiko terenu zakiadu (elektrowni atomowej) 1moie nie powodowae ^adnych

niebezpieczny,
zagroien zewn?trznych,

b) przygotuj nast?puj^ce rzeczy:
latark? z zapasowymi bateriami,
- przenosne radio bateryjne z zapasowymi bateriami,
- apteczk? i podr?cznik pierwszej pomocy,
- alarmowy zapas zywnosci i wody,
- zapas workdw do przechowywania zywnosci,
-

otwieracz do konserw,
solidne obuwie,

c) b^dz przygotowany do ewakuacji iubschronienia si? w swoim domu,

d) uwaznie i stale shichaj radia, ogl^daj teiewizj? ogdlnokrajow^ lub lokaln^. Komunikaty okre^i^ charakter
wypadku, stopien zagrozenia orazjego zasi?g
i szybkosc rozprzestrzeniania si? - wykonaj zaiecenia
e)

wynikaj^ce
z komunikatow,
gdy powracasz do miejsca schronienia;
- wez prysznic, zmieh buty i odzieZ,

schowaj do plastikowej torby rzeczy noszone na zewn^trz i szczeinie

Jezamknij,

f) Je^li otrzymasz polecenie ewakuacji, wykonuj je niezwiocznie, wedhig zaieceh stuZb ratowniczych:
-

nastuchuj w radiu i telewizji komunikatow o drogach ewakuacji, tymczasowych

schronach i

sposobach post?powania,

-

zabierz przygotowane na ewakuacj? rzeczy,

g) pami?taj o swoich s^siadach, ktdrzy mog^ potrzebowaci specjalnej pomocy przy malych dzieciach,
starszych lub niepehiosprawnych osobach:

h) w wypadku zaniechania ewakuacji, pozostan w domu:
-

zabezpiecz i pozamykaj okna i drzwi,

-

wyi^cz klimatyzacj?, wentylacj?, ogrzewanie nawiewowe itp.,
miej przysobiecaly czas wl^czone radio bateryjne,

-

zamknij (uszczelnij) zasuwy piecowe i kominowe,

-

udaj si? do piwnicy lub innych pomieszczeh ponizej powierzchni gruntu,
pozostan wewn^trz pomieszczeh do czasu, aZ wiadze (stuZby ratownicze) ogtosz^, Ze jest
bezpiecznie,

- jeslimusisz wyjsd na zewn^trz, zakryj usta i nos mokrym r?cznikiem.
i) b^dz przygotowany do ewakuacji lub schronienia si? nadluZszy czas w domu,
j) ukryj inwentarz i nakarm goprzechowan^ w zamkni?ciu pasz^,

k) nie uZywaj telefonu, je^li nie jest to konieczne. Linie telefoniczne s^ niezb?dne dla akcji ratowniczej,
1)

przechowuj Zywnosd w szczelnych pojemnikach lub lodhwce:
- niezabezpieczon^ Zywnosh przed schowaniem dokiadnie ophtcz,
zrezygnuj ze spoZywania owocdw, warzyw i wody z niepewnych zrodel,

m) jeili prowadzisz samodzielne gospodarstwo rolne, zastandw si? nad zabezpieczeniem paszy dla zwierz^t
hodowlanych, uj?6 wody pitnej oraz pomieszczeh dla nich,

n) dalej post?puj zgodnie z zaleceniami okre^lonymi przez shiZby ratownicze do czasu odwoiania zagroZenia
skaZeniem promieniotwdrczym.

Po odwoianiu zagroZenia radiacyjnego:

-

opu§e ukrycie i w razie, najmniejszych podejrzeh o skaZeniu poddaj siebie i rodzin? zabiegom
sanitamym,

-

unikaj spozywania Zywnosci z Twojego ogrodu oraz mleka od bydta domowego, dopdki nie b?d^ zbadane
przez lokalny urz^d sanitamy,

3. Zagrozenia sanitarno - epidemiologiczne.

Bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia i Zycia s^ zagroZenia epidemiologiczne. one o tyle
niebezpieczne, Ze zanim zorientujemy si? o ich obecnosci, moZemy bye juZ ich ofiarami.
NaraZeni jeste^my na nie poprzez wdychanie skaZonego powietrza, spoZywanie skaZonej
Zywnoki, wody, lekarstw, jak rdwnieZ poprzez dotyk.

W celuunikni^cia skutk6w zagrozen epidemiologicznych wynikaj^cych z rb^ych przyczyn naleiy:
-

przestrzegab podstawowych zasad higieny,
nie spo^ywab iywno§ci z niepewnych irbdet,
unikab kontaktu z chorymi na choroby zakazne,
przestrzegab terminbw szczepien ochronnych,
ograniczyb kontakty bezposrednie ze zwierz?tami,
przestrzegad zalecen zawartych w ogbszeniach i komunikatach,

-

w przypadku zaobserwowania niepokoj^cych objawbw zgiosib si? do lekarza.

Aby zmniejszyb zagroienia, nalezy przestrzegad nast?puj^cych zalecen:
- nie naleiy spozywad, przetwarzad, ani uzdatniad ±ywno§ci wykazuj^cej cechy zamoczenia oraz
przechowywanej w niewta^ciwych warunkach (temperatura, wilgotnosd, itp.)
- zamoczon^ ^wno^d nalezy zutyllzowad, a w przypadku braku mozllwo^cl utyllzacjl przechowywad w
wydzlelonym, Izolowanym mlejscu,
- kupuj^c zywno^d nale^ zwrdcld szczegoln^ uwag? na wygl^d 1 stan opakowan (zaclekl 1 §lady
korozjl), czytelno^d etyklet, termln przydatno^cl do spozycla,

-

wszelkle w^tpllwoscl zwl^zane ze stanem sanltamym oblektbw 1dystrybucj^ zywno^cl nale^ zgiaszad
do terenowych stacjl sanltamo-epldemlologlcznych,

-

ze

irddet

wody,

ktbre

zostaly

zatoplone

lub

podtoplone,

naleiy

wypompowad

wod? 1naprawld uszkodzenla,

-

4.

po napeinlenlu studnl wod^ naleiy wydezynfekowad, a nast?pnle dhigo odpompowywad, wykonad
badanle wody dopuszczajqce do spozycla;

Terroryzm 1 bloterroryzm

Zagrozenla terrorystyczne 1 bloterrorystyczne staly si? obecnle w naszym kraju bardzo
prawdopodobne. Kazdy obywatel powlnlen znad okollczno^cl mog^ce wskazywad na
planowany atak terrorystyczny, a takze zasadyjak nalezy post?powad w taklm przypadku:

1) nalezy zwracad uwag? na wszelkle podejrzane paczkl, torby, wallzy Itp. W razle
zauwa^enla podejrzanego pakunku nie nalezy go ruszad, jak najszybclej powladomld
pollcj? lub straz pozam^.

2) w przypadku otrzymanla przesylkl nlewladomego pochodzenla lub, gdy przesylka wygl^da podejrzanle nie
naleJy JeJ otwlerad. Przesylk? naleiy zabezpleczyd np. umlescld w grubym plastlkowym worku 1szczelnle
zamkn^d. O swolch spostrzezenlach powladomld pollcj? lub straz pozam^.

3) gdy przesylka zostala otwarta, a znajduje si? w nlej podejrzana zawarto^d w postacl proszku, pyhi,
galarety, plany Itp., naleiy pozostawld zawarto^d w mlejscu otwarcla, zamkn^d okna, wyl^czyd wentylacj? 1
kllmatyzacj?, bardzo doktadnle umyd r?ce. O przesylce bezzwlocznle powladomld pollcj? lub strai pozam^.

4) W przypadku otrzymanla Informacjl o planowanym ataku terrorystycznym, nlezwlocznle powladomld
pollcj?. Jewell Informacj? tak^ otrzymamy telefonlcznle np. w pracy, naleiy starad si? prowadzld rozmow?
spokojnle, prbbuj^c dowledzled si? od dzwonl^cego jak najwl?cej o planowanym zamachu, je^ll to jest
moillwe nagrywad tre^d rozmowy. O telefonle nlezwlocznle zawladomld przetozonego.
Objawy zakazenia:
W/\GLIK

Postad
plucna:
gor^czka,
kaszel,
bble
w
klatce
plerslowej,
Postad jelltowa: bble brzucha, wymloty, gor^czka, krwawa blegunka 1krwawe wymloty.

duszno§ci,

sinlca.

JAD KIELBASIANY

Systematyczne porazanle nerwbw czaszkowych - opadanle powlek, oslablenle zaclskanla szcz?k, opadanie
iuchwy, trudnoscl w polykanlu 1mowle, nleostre lub podwdjne wldzenle.
WIRUS OSPY PRAWDZIWEJ

Gor^czka 1bble ml?^nl trwaj^ce okoto 2-4 dnl, wysypka p?cherzowa na twarz 1konczynach, wysypka na
tulowlu, ropne p?cherze w cl^gu tygodnla.

5.

Katastrofy techniczne

5.1. Wypadek drogowy - zdarzenia w ruchu drogowym, gdziejeden lub wifcej uczestnikdw
ruchu drogowego bierze w nim udziat, w wyniku ktorego uczestnik ruchu drogowego zostat
ranny lub doszlo do jego smierci.

Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602) wypadkiem jest
zdarzenie drogowe, niezaleznie od tego, czy ktos zostalranny lub poniost^mier6.
Dynamiczny rozw6J motoryzacji w Polsce- pahstwie licz^cym ponad 38 mln

mieszkahc6w, o t^cznej sieci dr6g publicznych blisko 410 tys. km i parku samochodowym wynosz^cym ponad
24 mln zarejestrowanych pojazd6w, niesie za sob^ szereg zagrozeh. Tylko w 2011 roku na polskich drogach
doszlo do40065 wypadkow drogowych, w ktorych zgin^lo 4 189 osob a 49 501 zostalo rannych,
Jest to najwyiszy wskaznik ^miertelno^ci w wypadkach drogowych w Unii EuropeJskieJ
Do podstawowych zasad i czynnosci nalez^:

-

powiadomid shizbyratownicze (Straz Poiama, Policja, Pogotowie Ratunkowe),
udzielid pomocy poszkodowanym, zachowuj^c wszelkie mozliwe Srodki ostroino^ci
stosowad sif do poleceh shizb ratunkowych,
nie blokowad dojazdu pojazdom ratowniczym i specjalnym,

-

gdy przebywasz w pojezdzie i jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji, wylqcz nawiewy i
zamknij okna,

ostrzegac innych uzytkownikdw drogi.
5.2. Katastrofy kolejowe

Katastrofa kolejowa - rodzaj wypadku z udzialem pojazdu kolejowego, w wyniku ktdrego
wielu uczestnik6w doznaje powaznych obrazeh, jest przynajmniej jedna ofiara ^miertelna lub
dochodzi do wysokich strat materialnych

Katastrofy kolejowe wyst^puj^ stosunkowo rzadko. Jednak olbrzymia ilo^d przewozonych
pasaierdw, wielko^d i rdznorodno^d niebezpiecznych fadunk6w (chemiczne, toksyczne,
latwopalne i inne) zwi?kszaj^ skal? 1 rozmiar zagrozeh, kt6re w rdwnej mierze dotycz4 pasazerdw i
mieszkahc6w miejscowosci w poblizu szlakow kolejowych.
Do podstawowych zasad postfpowania nalez^:

-

powiadomid sfuzby ratownicze (Straz Pozama, Policja, Pogotowie Ratunkowe, PKP, SOK),
udzielid pomocy poszkodowanym, zwracaj^c uwag? czy Twoje iycie nie jest naraione na

-

niebezpieczehstwo,
stosowad si? do poleceh shizb ratunkowych,
nie blokowad dojazdu pojazdom ratowniczym i specjalnym,

-

gdyjest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji, jak najszybciej oddalid si? z miejscazdarzenia,

ostrzegad innych.
5.3. Katastrofy budowlane

Katastrofa budowlana - to niezamierzone, gwahowne zniszczenie obiektu lub jego cz?sci takze
konstrukcyjnych elementow budynku.
Przyczyny katastrof budowlanych:
b}?dy przy projektowaniu,
bf?dy w czasie wykonawstwa,
- nieodpowiednie warunki eksploatacji,
przypadki losowe.

Zasady zachowania si? w przypadku wyst^pienia katastrofy budowlanej:
- przed opuszczeniem budynku sprawdz, czy instalacja gazowa i elektryczna jest wyf^czona;
- zabierz ze sob^dokument tozsamo^ci i inne waine dokumenty, iywnosd, koce, odziezi pieni4dze;
opuszczaj^c dom zadbaj, aby opuscili go wszyscy domownicy
- w sytuacji, gdy opuszczenie budynku jest niemoiliwe sfuchaj komunikatow i polecehshizb
ratowniczych oraz post?puj wedhigich wskazah oraz wywie^ w oknie bialy material, oznaczaj^cy
potrzeb? pomocy.

-

podczas ewentualnego opuszczania budynku powiadom kieruj^cego akcj^ ratownicze o osobach, ktdre
jeszcze zostaly w budynku i osobach, ktdre aktualnie przebywajepoza domem oraz przeka^ inne wazne
informacje,

-

nie utrudniaj pracy ratownikom, w ramach potrzeb i mozliwosci b^dz pomocny,
katastrofie budowlanej moze towarzyszyd poiar - wdwczas post?puj jak w czasie pozaru,
nie powracaj na miejsce katastrofy i nie wchodi do uszkodzonego budynku bez zezwolenia shiib
budowlanych, ktdre okre^le czy takie wejscie jest bezpieczne.

Zagrozenta naturalne
1. Upaly

Zbyt intensywny wysiiek w czasie gor^cego dnia, spfdzanie zbyt dtugiego czasu na

sioncu albo zbyt dhigie przebywanie wprzegrzanym miejscu moZe spowodowad uraz termiczny.
Aby m6c skutecznie zapobiegad podobnym przypadkom, poznaj objawy i b^dz gotbw do
udzielenia pierwszej pomocy w takich przypadkach. Uraz termiczny moZe przybrat postad
oparzenia stonecznego iub przegrzania.

Oparzenie sloneczne - objawia si^ zaczerwienieniem i bolesno^ci^ skdry, mozliwe jest
sw^dzenie, gor^czka, b61 gtowy.

Pierwsza pomoc. wei cWodny prysznic, uzyj mydla, aby usun^c olejki (kremy). Miejsca oparzone polewaj duz^
ilosci^ zimnej wody. Je^li na skdrze wyst^pi^ p?cherze, zr6b suchy, sterylny opatrunek i skorzystaj z pomocy
medycznej.

Przegrzanie - objawia si^ oslabieniem, zawrotami giowy, wyst^puje nadmieme pragnienie, nudno^ci i wymioty,
kurcze mi?ini (zwtaszcza n6g i brzucha), utrata przytomno^ci.

Pierwsza pomoc: po\6i poszkodowan^ osob$ w chiodnym miejscu (nogi unie5 na wysoko^ci 20-30 cm).
Poluzuj ubranie. UZyj zimnej mokrej tkaniny jako okladu do obnizenia temperatury ciaia. Podawaj wod? zsol^
do picia matymi tykami. Je^li wyst^pi^ nudno^ci, odstaw wod?. JeSIi wyst^pi^ wymioty, iub utrata przytomno^ci

przy wyczuwalnym oddechu i t^tnie, uloz poszkodowanego na boku. Zadzwon pod numer Pogotowia
Ratunkowego 999.

Budi przygotowany na wyst^pienie wysokich temperatur!

-

utrzymuj chtodne powietrze wewngtrz pomieszczen, stosuj^c ^aluzje wdrzwiach i oknach,
sprawdz przewody urz^dzen klimatyzacyjnych, czy S4 wtasciwie izoiowane i szczelne,

- oszczfdzaj eiektryczno^d. Wokresie duzych upatdw ludzie maj^ sklonno^ci do znacznie wifkszego zu^cia
energii elektrycznej na potrzeby urz^dzen klimatyzacyjnych, co prowadzi do niedoboru mocy iub przerw w
doplywie pr^du,

- przebywaj wewn^trz pomieszczen tak dhjgo, jak to moiliwe. Je^ii jest brak klimatyzacji, przebywaj na
najnizszym poziomie budynku, poza zasi^giem ^wiatla slonecznego,
-

-

spoiywaj zbilansowane, lekkie posiiki,

regulamie pij duze iiosci wody minerainej. Osoby cierpi^ce na epiiepsj^ oraz schorzenia serca, nerek iub

w^troby, b^d^ce na niskowodnej diecie oraz maj^ce probiemy z utrzymaniem piyndw, powirmy
skontaktowad si? z lekarzem przed zwi?kszonym przyjmowaniem plyndw,

- ogranicz przyjmowanie napojdw alkoholowych. Mimo ze piwo i napoje alkoholowe zdaj^ si? zaspakajad
pragnienie, tozazwyczaj powoduj^ dalsze odwodnienie organizmu,

- ubieraj si? w luzno dopasowane rzeczy, zakrywaj^ce mozliwie najwi?ksz^ powierzchni? skdry. Lekka, o

jasnych kolorach odziez odbija ciepto i promieniowanie sbhca oraz pomaga utrzymad normaing
temperatur? ciala,

-

no5 okrycia gtowy, ktdre skutecznie b?d4 chronid twarz iglow? przed nadmiemym nagrzaniem,

- unikaj zbytniego naslonecznienia. Opalenizna spowalnia zdoinob do samoczynnego chlodzenia si?. Uiyj
Srodkdw ochrony przed promieniami slonecznymi o wysokim wspdiczynniku skutecznobi,

- unikaj skrajnych zmian temperatury. Zwolnij tryb iycia. Zredukuj, wykre^l lub przeorganizuj wyczerpuj^ce
zaj?cia. Osoby zgrupy wysokiego ryzyka powinny przebywad wchlodnych miejscach. Stosuj tabletki solne,
aletylko wtedy, jeili zostaly zaiecone przez lekarza,

pami?taj, ie podczas upabw wyst?puje zwi?kszone zagrozenie przeciwpotorowe - przebywaj^c wlesie, na
podsuszonych t^kach, biemiskach, zachowaj szczegdin^ ostrotoo^d istaraj si? nie zaproszyd ognia.
Podczas suszy

Zmniejszzu^cie wody !!!

Podlewanie trawnikdw i mycie samochoddw nie jest koniecznobi^.
Gdzie tylko mozliwe, uzywaj wielokrotnie tej samej wody.

2.

Gradobicia

Najcz?stsz^ przyczyn^ jego wyst?powania jest powstawanie chmur gradowych na skutek silnych,
pionowych ruchdw powietrza. ZJawisko to ma miejsce najcz?§ciej wokresie letnim
Podczas gradobicia

1. -jeieli spotka Ci? gradobicie z dala od domu, znajdz bezpieczne
schronienie i pozostan tarn do czasu Jegozakonczenia,
2.

-

•'•"'I'll'i'I'f

-Je^lijested w domu:

zamknij okna i drzwi, usun z parapetdw i balkondw przedmioty, ktdre mog^ zagraiad przechodniom,

-

pozostan w nim z dala od oszklonych okien, sufitdw i drzwi,

-

w miar? moiliwo§ci pozamykaj zwierzfta domowe i hodowiane,
trzymaj pod r^kq przygotowane iatarki orazdodatkowe baterie,
miej wt^czone radio w ceiu zapoznania si?z aktualnymi komunikatami.

O wszystkich zdarzeniach maj^cych istotne znaczenie dia

bezpieczehstwa ludzi informuj policj^, straz pozarn^ lub pogotowie
ratunkowe lub inne stuzby dyzurne. 112 - teiefon alarmowy

3. ^niezyce i siine mrozy

^niezyca -„burza sniezna" - wielogodzinne obfite opady ^niegu pot^czone zsilnymi wiatrami.
W przypadku ostrzezenia o burzy ^nieznej powiniene^r
- pozosta6 w domu w czasie opaddw,

-

jeslimusisz wyj^6, ubierz si?ciepio, najlepiej wielowarstwowo,

-

zachowaj szczegdln^ ostroinoSc poruszaj^c si? po za^niezonym i obiodzonym terenie,
zachowaj ostroino^d przy od^nie^niu. Pami?taj, ie jest to duiy wysitek fizyczny.

Gdy nadchodz^ siine mrozy:

-

ubieraj si? ciepio, w kilka warstw odziezy tak, by iatwo byio zdj^d sweter, gdy si? spocisz w trakcie
wysiiku. Zaioz ciept^ bielizn?, nie przewiewn^ kurtk? z kapturem, czapk?, szalik, r?kawiczki. ZaWi
nieprzemakalne buty,

- nie wychodz na mrdz giodny. Przed wyj^ciem zjedz kaioryczny posilek. Mozesz zabrad ze sob^ termos z
gor^c^ herbat4,

- zabezpiecz sk6r? twarzy i r^k przed mrozem (thistym kremem, nie naleiy uzywad nawiitej^cego!)
- powiedz komus (rodzinie, lub obshtdze wschronisku, pensjonacie, hotelu) dok^d idziesz. Oszacuj czas jaki
ciebie nie b?dzie i poinformuj o tym kogos, kto ewentualnie zgiosi twoje zagini?cie. Zim^ chodzi si?
znacznie wolniej!

-

nie naleiy wybierad si? na zimowe wycieczki samemu. Wgrupie jest bezpieczniej,
nie forsuj si?. Id^c w gl?bokim sniegu nale^ si? zmieniac na prowadzeniu. Torowanie

-

drogi - przecieranie szlaku - jest bardzo m?cz^ce,
kiedy popsuje si? pogoda nie wychodz na zewn^trz,

- niewielkie odmrozenia nale^ stopniowo ogrzewac delikatnym strumieniem zimnej lub
letniej wody,

-

w pr^padku rozleglych odmrozen nale^ udac si? do lekarza.

Musisz wiedziec, ze:

Silny wiatr wpol^czeniu z temperature powietrza tylko nieco ponizej 0°C moie mied taki sam skutek, jak
stojece powietrze otemperaturze poniiej -30°C. Moie byd to przyczyne odmrozenia iwychlodzenia organizmu.
Odmrozenie -jest to uszkodzenie skory, powstajece wwyniku dzialania na nie niskiej temperatury inadmiemej
wilgotnodci powietrza.

Dzialanie zimna powoduje miejscowy skurcz naczyri krwionosnych, ktore zaopatruj^ okre^lony obszar sk6ry, co
odmro^en kolei przyczynia si? do zmniejszenia ukrwienia przez zwolnienie przeplywu krwi- jest to miejscowa
obronaprzedwychtodzeniem catego organizmu

WychJodzenie - hipotermia - Jest stanem, gdy temperatura wewn?trzna data spada ponizej 35°C. Stan takijest
spowodowany zbyt szybkim octitadzaniem organizmu w stosunku do Jego zdolno^ci wytwarzania ciepta.
NaJcz?^cieJ Jest to spowodowane dzialaniem zimnego powietrza a zwtaszcza zimnej wody tub zaliamowaniem
procesdw przemiany materii. Objawami wyditodzenia s^ zaburzenia swiadomo^ci (do ^pi^czki wt^cznie),
powolna mowa, poczucie wyczerpania, zaburzenia mowy, senno^6.

Gdy zauwa^ysz let^cq, zmarzni?t^ osob? podejmij pr6b? reanimacji!!!
Zawiadom Pogotowie Ratunkowe - tel. 999

Przy podejrzeniu wyst^pienia odmrozenia tub wyditodzenia - rozpocznij powoine ogrzewanie osoby i poszukaj
natyctimiast pomocy medycznej. Rozpocznij od ogrzewania torsu tej osoby. ZdeJmiJ przemarzni?te ubranie, ut6z
osob? na suctiej tkaninie i oicryj cate ciato kocem, foli^ aluminiow^ - ogrzewaj go wtasnym ciatem.
Przy odmrozeniacti konczyn zanurzje wletniej wodzie otemperaturze ciata zdrowego cztowieka. Na inne cz?5ci
ciatanaktadaj ciepte(nie gor^ce) oktady.

Nie podawaj alkotiolu osobie dotkni?teJ odmrozeniem tub wyctitodzeniem. Rozszerza on naczynia krwiono^ne
CO powoduje szybsze oddawanie ciepta przez organizm

UnikaJ podawania kawy - ze wzgi?du na zawarto^c kofeiny; nie podawaj zadnycti lekow bez wskazan iekarza.
Unikaj podrdzowania w czasie burzy ^nieznej:

Jedn^ z wielu przyczyn ofiar ^miertelnycti wsrdd podrdinycti wzimie Jest niewta^ciwe przygotowanie pojazdu
do sezonu zimowego oraz brak znajomo^ci post?powania na wypadek unieruchomienia pojazdu tub zabt^dzenia
podczas podrd^owania. Diatego tez, aby bezpiecznie podrdiowad naieiy:
a) sprawdz nast?puj^ce elementy Twojego samoctiodu:
-

akumuiator,

-

ptyn clitodzgcy,

-

wycieraczki i ptyn do spryskiwania szyb,

-

uktad zaptonowy,
o^wietlenie pojazdu,

-

^wiatta awaryjne, uktad wydectiowy,

-

uktad ogrzewania, tiamulce,

-

poziom oleju (jesii Jest taka potrzeba, wymienid naolej zimowy).

b) zatdz zimowe opony i upewnij si?, czy maj^ odpowiedni bieaiik. Uniwersatne opony radialne zazwyczaj s^
odpowiednie do wi?kszo§ci warunkdw zimowycli. Jednakie przepisy w niektdrycti krajacti wymagaj^
stosowania opon z tancuctiami tub opon sniegowycti z kolcami,

c) miej przygotowan^ skrobaczk? do szyb oraz narz?dzie do usuwania ^niegu,
d) utrzymuj co najmniej potow? pojemno^ci zbiomika paliwa wczasie zimy,
e) starannie pianuj dtugie podrdte,

f) stuctiaj komunikatdw radiowycli oaktualnycli warunkacli drogowycli,
g) podrdiuj wci^gu dnia i, Je^li to mozliwe, wtowarzystwie przynajmniej JedneJ osoby,
h) wczasie burzy iniegowej staraj si? korzystad z komunikacji publicznej,
i) ubieraj si? ciepto. No§ odziez wieiowarstwow^, lekko dopasowan^,

J) na czas dtuiszej podrd:^ przygotuj wysokoenergetyczne, suctie pozywienie oraz kilka butelek wody,
k) mieJ w swoim samocliodzie:

-

migaj^ce ^wiatto przeno^ne z zapasowymi bateriami,
apteczk? pierwszej pomocyoraz niezb?dne leki,

-

^piwdr tub koc,

-

torbyplastikowe (do celdwsanitamycti),

-

odmraiacz,
zapatki,

-

mat^ topatk? - saperk?,

-

podr?czne narz?dzia - szczypce uniwersatne, klucz nastawny, srubokr?t.

-

przewody do rozruchu silnika,
laricuchy lub siatki do opon,

-

jaskraw^ tkanin? do uiycia jakoflag? sygnalizacyjn^.

Je^li utkn^le^ w drodze:

pozostan wsamochodzie. Nie szukaj sam pomocy, chyba ie pomoc jest widoczna wodleglosci 100 m.

- umocuj na antenie lub dachu samochodu Jaskraw^ cze^d ubrania (najlepiej koloru czerwonego) tak, aby
widoczna byta dia ratownikdw.

-

uiyj wszelkich dost?pnych ^rodkdw dopoprawienia izoiacji samochodu.

-

uruchamiaj silnik co godzln? na 10 minut. Wczasie pracy silnika wt^cz ogrzewanie oraz zewn?trzne Swiatla
samochodu.

Zachowaj ostroino§d z uwagi na truj^ce dzialanie tlenku w?gla wspalinach,
utrzymuj rur? wydechow^ woln^ od ^niegu oraz dla wentylacji lekko uchyl
okna.

-

zwracaj uwag? naoznaki odmroieh lub wychlodzenia organizmu.

- wykonuj lekkie dwiczenia dla utrzymania kr^zenia krwi. Od czasu do czasu klaszcz wdtonie, wykonuj
wymachy ramionami. StaraJ si? nie przebywad wjednej pozycji zbyt dfugo. Je^li wsamochodzie jest wi?cej
-

nii jedna osoba, nale^ spad kolejno, na zmian?.
dla utrzymania ciepla wszystkie osoby powinny zgromadzid si? kolo siebie.

-

unikaj zb?dnego lub nadmiemego wysitku. Zimne otoczenie powoduje dodatkowe obci^enie dla serca.

4.

Wichury i huragany

Wichury i huragany - zjawisko silnego wiatru, w ktorym ^rednia pr?dko^d wynosi
powyiej 33 m/s(nie mniej niz 12° w skali Beauforta).
Ochrona przed wichury lub huraganem ogranicza si? w zasadzie do
zabezpieczenia obywateli i ich mienia oraz do usuwania skutkdw zdarzenia.
Podczas wichury:

Miej wl^czone radio na cz?stotliwo§ci radia regionalnego (Radio Bialystok 99,4

MHz lub Radio Akadera 87,7 MHz) albo iimej rozgto^ni lokalnej, wcelu uzyskania informacji o zagro2:eniu i
sposobach post?powania.

a) zabezpiecz swoje mieszkanie (dom):

-

zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne elementy budynku,

-

sprawdz, czy konstrukcja dachu jest mocno przytwierdzona do konstrukcji budynku,

-

zabezpiecz lampy i inne urz^dzenia, ktdre mog^ ulec zniszczeniu,
usuh z parapetdw i balkondw przedmioty, ktdre mog^ zagrazad przechodniom,

-

uprz^tnij z obej^cia przedmioty, ktdre moglyby narobid szkdd (porwane przez wiatr),
zapewnij sobie odpowiednig ilo^d zrodet swiatla - jak: latarki elektryczne (baterie do latarek i

-

sprawdi stan apteczki pierwszej pomocy i zaopatrz si? wniezb?dne materialy i leki,

odbiomikdw radiowych), iwiece,

-

przygotuj rzeczy, ktdre mog^ byd potrzebne w czasie ewakuacji, tj. dokumenty, odziei, iywno^d,
warto^ciowe rzeczy,

-

nie parkuj pojazddw wpoblizu drzew, shipdw i trakcji elektrycznych.

b) wyl^cz gldwny wyl^cznik pr^du igazu - ograniczy to niebezpieczehstwo powstania poiaru,
c) schowaj si? w^rodkowych i najnizszych partiach budynku z dala od oszklonych okien, sufitdw i drzwi
d) znajduj^c si? poza domem, pozostan tam, ai huragan nie przejdzie,
e) nie zatrzymuj si? pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi,
drzewami itp.
5. Powodzie i zatopienia

Powddz - przejsciowe zjawisko hydrologiczne polegaj^ce na wezbraniu w6d rzecznych lub
morskich w ciekach wodnych, zbiomikach lub na morzu powoduj^ce po przekroczeniu
przez wod? stanu brzegowego zatopienie znacznych obszardw l^du doprowadzaj^c do

wymiemych strat spolecznych i materialnych. Jest jedn^ z najbardziej groinych i niszczycielskich w skutkach
kl^sk zywiotowych. Walka z ni^ jeststale aktualnym probiemem ogdino^wiatowym
Zatopienie - proces zalania powierzchni wywoiane np. przez osiadanie powierzchni lub zaniechanie

odwodnienia. Bywa poprzedzane podtopieniem terenu, czyii podniesieniem si? zwierciadia wdd podziemnych,
utrudniajgcym, a nawet uniemozliwiaj^cym daisze normalne uiytkowanie terenu

Pomimo, ze Miasto Biafystok nie naie^ do miejscowosci powodziowych, warto znad kilka podstawowych
zasad post?powania na wypadek zaistnienia takiego zagrozenia.

Wykaz ulic i miejsc zalewowych na terenie miasta Bialegostoku na skutek intensywnych deszczdw
f)

Z powodu braku kanaJdw deszczowych;
- ul. Kawaieryjska dojednostki wojskowej,
ul. Slawinskiego przyjednostcewojskowej,
-

ul. PuJawskiego do ul. GoJ?biej,
ul. Daleka, Slonimska, Piastaw kierunku Pieczarek,

-

ul. 27-lipca,

-

ul. Dojlidy Fabryczne od Zakladow Przemyshi Sklejek „Biaform" S.A.
do ko^ciola,

-

ul. Prz?dzalniana- kolonia Pasty,

g) Rozlewiska powstale z niemozliwo^ci odbioru duzej ilo^ci w6d opadowych;
-

ul. Sktodowskaprzy sklepie PSS „SpoJem",

-

ul. Akademicka (od ul. Alejowej do ul. Legionowej)
ul. Branickiego (od ul. Piastowskiej do ronda Lussy),

-

-

ul. Piastowska (od ul. Chrobrego),
ul. Sienkiewiczaprzy rzece Bialej,
ul. Jurowiecka (od ul. Fabrycznej do ronda),

-

ul. Wtdkiennicza (od siedziby TVP do ul. Poleskiej),
ul. Poleska (od ul. W(6kienniczej do ronda),
ul Warszawska (od ul. Koscielnej do ul. Sienkiewicza),
ul. 1000-lecia P.P. (od ronda do ul. Radzyminskiej),

-

ul. Rzymowskiego, ul. Dubois,

-

ul. Gen. Andersa (od ul. Wasilkowskiej do Fabryk Mebli „Forte"),
ul. Wasilkowska - tunel. - obszarwyst?powania rozlewiska

Miejsca zalewowe mog^ wyst^pit rdwniez na niektdrych ulicach i drogach osiedlowych, takich osiedli
jak: Wygoda, Pieczarki, Nowe Miasto, Skorupy, Os. Nowe. Rozlewiska powstaj^ r6wnie2 z nierdwnoSci

nawierzchni na ulicach (garby, koleiny, zapadliny itp.) oraz na skutek zanieczyszczeh stalych (patyki, pety,
ga}?zie, piasek, li^cie, trawa itp.)

Przy du^ch, intensywnych opadach wszystkie wyloty do odbiomikdw rzek D^brdwka i Biaia s^
podtopione i nie odbieraj^ z ulic w6d opadowych, co powoduje rozlewiska.
W czasie zagrozenia powodziowego

Postfpuj zgodnie z tre^ci^ komunikatow - niezwiekaj !!!

-

miej wl^czone radio na cz?stotliwoki radia regionalnego (Radio Bialystok 99,4 MHz Radio Jard 89,2 lub

Radio Akadera 87,7 MHz) albo innej rozglo^ni lokalnej, w celu uzyskania komunikatu o zagrozeniu i
sposobach post?powania,

-

wprzypadku niebezpieczehstwa natychmiast przemieszczaj si? na wyiej pobzone tereny,

- je&li zostanie ogtoszona ewakuacja z terendw zagro;^onych, b^dz przygotowany na ni^ wraz z rodzin^.
Pami?taj takze o swoich zwierz?tach,

-

zabezpiecz swoje mieszkanie, sw6j dom, tj. przenie^ wartosciowe wyposazenie domowe na wyzsze pi?tra
domu oraz zabezpiecz parter, jesli czas na to pozwala. Wykorzystaj do tego celu worki z piaskiem, foil? lub
inne materialy podr?czne. Wszystkie przedmioty znajduj^ce si? na posesji schowaj wbudynku lub przywi^i
je do czego^ stabilnego,

-

-

wyl^cz urzgdzenia elektryczne, wyl^cz sled gazow^ i wodoci^gow^,
wmiar? moiliwo^ci nawyzszych pi?trach napehiij wann?, inne pojemniki wod^,
nieuzywaj w gospodarstwie domowym w6d gruntowych; mog^ byd skaione,

nie chodz po obszarach zalanych. Fala o gl?boko^ci kilkunastu centymetrdw moze przewrdcid i przemie^cic
doroslego cztowieka.

jeieli musisz przekroczyd zalany obszar, u^j tyczki do badania gruntu przed sob^. Do przejscia wybieraj
miejsca bez silnego nurtu,

po ogtoszeniu ostrzezenia powodziowego zapewnij swobodny wlew w6d powodziowych do piwnicy Twego
domu lub sam wypehiij

czyst^ wod^. Unikniesz w ten sposdb zagrozenia uszkodzenia fundamentdw

domu przez ciSnienie napieraj^cych wod powodziowych,

dzieciom i osobom z ograniczon^ ^wiadomo^ci^ naleiy umie^cid w widocznym miejscu kartk? z imieniem,
nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania,

w miar? moiliwoSci zapobiegaj tworzeniu si? atmosfery paniki, b^dz rozs^dny, zachowaj trzezwoid umyshi.

Pogotowie przeciwpowodziowe

wprowadza si?, gdy poziom rzeki wzrasta do poziomu
ostrzegawczego i nadal si? podnosi.

Alarm powodziowy

ogtasza si?, gdy poziom wody zbli2a si? do stanu alarmowego.

Dobrze jest znac ustalone zasady sygnalizacji
na wypadek roznych potrzeb;

kolor biaty - potrzeba ewakuacji;

kolorczerwony - potrzeba 2ywnoSci i wody;
kolor niebieski - potrzeba pomocy medycznej.

Po powodzi

-

jak najdhizej pozostah poza zasi?giem w6d powodziowych, gdyz mog^ byd skazone np. produktami
ropopochodnymi, ^ciekami, bakteriami itp. Nie uZywaj ich do picia! Mog^ bye one rdwnieZ pod napi?ciem z

-

uszkodzonych linii energetycznych napowietrznych lub podziemnych,
b^di ostroZny, gdy wjezdZasz na tereny dotkni?te powodzi^. Drogi mog^ byd ostabione i mog^ nie

-

miej zawsze wl^czone radio w celu uzyskania biez^cych informacji lokalnych dotycz^cych udzielanej

-

zwracaj uwag? na zdrowie i bezpieczehstwo Twoje i Twojej rodziny. Cz?sto myj r?ce mydtem w czystej

wytrzymad ci?zaru Twojego pojazdu,
pomocy,

wodzie, szczegolnie je^ii miale§ kontakt z wodami powodziowymi,

-

pami?taj o wspomozeniu swoich s^siaddw, ktorzy mog^ potrzebowad specjalnej pomocy przy malych

-

dzieciach, starszych lub przy niepelnosprawnych osobach,
wyrzud Zywno§d, ktdra miala kontakt z wodami powodziowymi,

-

poinformuj odpowiednie sluZby o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelno^ci ruroci^gdw lub o

-

mieszkanie i wszystkie sprz?ty, przydatne do dalszego uzytkowania, trzeba umyd i zdezynfekowad, gdyZ
naniesiony mul zawiera duZe ilo^ci grzybdw i bakterii chorobotwdrczych, ktdre zagraZaj^ zdrowiu ludzi i

-

sprawdzaj, czy flindamenty Twego domu nie maj^ p?kni?d, aby upewnid si?, Ze budynek nie grozi

-

odpompuj zalane piwnice stopniowo - okolo 1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie - w celu unikni?cia

innych zagrozeniach wyst^puj^cych na Twoim terenie,

zwierz^t,
zawaleniem,

zniszczenia struktury fundamentdw.

Jezeli jested Swiadkiem wypadku z udzialem substancji niebezpiecznych;
a)

powiadom natychmiast:
straz pozam^

-

998,

policj?
997,
centrum zarz^dzania kryzysowego 743 61 48, 743 61 49.

b) podaj istotne dane:
miejsce i skal? zdarzenia,

-

opisz pojazdy, ktdre uczestniczyly w zderzeniu,

-

wmiar? mozliwoSci postaraj si? odczytad kod substancji niebezpiecznej,

-

swoje dane.

Wprzypadku wystqpienia zagrozenia substancjami chemicznymi naleiy:
-

-

-

opu^cid zagro^ony teren prostopadie do kierunku wiatru,
Jak najszybciej znalezd schronienie w budynku,
pozamykad i uszczelnid drzwi, okna i otwory wentyiacyjne
wylqczyd urz^dzenia wentyiacyjne, eiektryczne i gazowe,

oddychad przez maseczk? wykonan^ z gazy, waty, r?cznika itp,

wzaiemo^ci od wla^ciwo^ci substancji niebezpiecznej udad si? na wyZsze iub nizsze kondygnacje budynku.
W przypadku substancji ci?zszych od powietrza tzw. pelzaj^cych., np. chloru,
bezpieczniejsi b?dziemy na wyiszych kondygnacjach,
natomiast
jezeii
substancja
jest Izejsza od powietrza, (np. amoniak), bezpieczniej b?dzie na nizszych kondygnacjach.
stosowad si? ^ci^le do poieceh shiib ratowniczych iub komunikatdw przekazywanych przez lokalne srodki
przekazu - radio, TV, megafony, system wczesnego ostrzegania,

jesli jested wsamochodzie - zamknij okna, wl^cz wentyiacj? wewn?trzn4, staraj si? jak najszybciej opu§cid
stref? skazenia,

- jesli przebywaleS wstrefie skazonej, zdejmij ubranie, ktdre uleglo zanieczyszczeniu, i zamieh je na czyste
-

oraz duisi ilo^ci^ wody przemyj oczy, usta, nos i wez prysznic,
nie palid papierosdw, wygasid wszystkie zrddta ognia,

- zadbad obezpieczehstwo swoich podopiecznych, dzieci, os6b niepelnosprawnych, zwierz^t domowych,
-

nie je^d 2ywno^ci i nie pid plyndw, ktdre moglyby ulec skaieniu.

2. Skazenie promientotw6rcze

Wypadki radiologiczne mog^ zdarzyd si? wsz?dzie tam, gdzie materialy radioaktywne s^
uiywane, sktadowane lub transportowane. Ponadto mog^ one mied miejsce w elektrowniach

j^drowych, szpitalach, uniwersytetach, laboratoriach badawczych, wzakladach przemyslowych,
na gldwnych drogach, liniach kolejowych orazw stoczniach.

Materialy radioaktywne s^ niebezpieczne zpowodu szkodliwego oddzialywania niektdrych typow
promieniowania na komdrki ciata. Im dluzej dana osoba jest naraZona na promieniowanie, tym wi?ksze jest
zagrozenie. trzy czynniki, ktore minimalizuj^ oddzialywanie promieniowania na twoje cialo: odleglo^d,
ostona oraz czas.

Odleglosd - im wi?ksza pomi?dzy Tob^ a zrddtem promieniowania - tym mniejsz^ dawk? promieniowania
otrzymasz. Wrazie powaznych awarii j^drowych naleZy przeprowadzid ewakuacj?, aby oddalid si? od zrddta
promieniowania.

Oslona - podobnie jak odleglosd - im bardziej ci?Zkie i g?ste materialy pomi?dzy Tob^ a Zrddlem
promieniowania tym lepiej. Wla^nie dlatego wczasie wypadkdw radiologicznych naleZy zalecad pozostawanie
wewn^trz pomieszczeri. W niektdrych przypadkach ^ciany Twojego domu b?d^ wystarczaj^cym
zabezpieczeniem.

Czas - wwi?kszosci przypadkdw nat?Zenie promieniowania szybko maleje. Ograniczenie czasu przebywania w
zasi?gu promieniowania zmniejszy wielko^d pochloni?tej dawki promieniowania. Po wyst^pieniu wypadkdw
radiologicznych naleZy monitorowad wszystkie przypadki pojawienia si? promieniowania i okre^lad, kiedy
minie zagroZenie.

dopilnuj, aby instalacje domowe: elektryczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne zostaly sprawdzone przez
fachowcdw i ewentualnie naprawione przed ich ponownym uzytkowaniem,
— uzywaj odpowiedniego obuwia w czasie ogl^dzin zabudowan,

VI. Wybrane zagadnienia z pierwszej pomocy przedmedycznej

Pierwsza pomoc — zespdl czynno^ci wykonywanych w razie wypadku, urazu lub

naglego ataku choroby w celu ochrony zycia lub zdrowia poszkodowanego c

zminimalizowania

niekorzystnych

nast?pstw,

zanim

moziiwe

b?dzie

oraz

udzielenie

specjalistycznej pomocy medycznej.

Obowi^ekudzielania pomocy reguluje prawo.

WPolsce, konsekwencje prawne za zaniechanie takiej pomocy przewiduje art. 162 Kodeksu Kamego:
§ I. Kto czlowiekowi znajdujqcemu sif wpoiozeniu grozqcym bezposrednim niebezpieczenstwem
utraty zycia albo ci?zkiego uszczerbku nazdrowiu nie udzieta pomocy, mogqcjej udzielic bez
narazenia siebie lub innej osoby na niebezpieczenstwo utraty zycia albo ci^zkiego uszczerbku na
zdrowiu, podlega karzepozbawienia wolnosci do lat 3.

§2. Nie popelniaprzestfpstwa, kto nie udziela pomocy, do ktorejjest konieczne poddanie sif
zabiegowi lekarskiemu albo wwarunkach, wktdrych mozliwaJest niezwloczna pomoc ze strony
instytucji lub osoby do tegopowolanej.

Znajomo^c sposobow udzielania pierwszej pomocy jest zawsze potrzebna.

Wyj^tkowego znaczenia

nabiera w razie masowych strat sanitamych, jakie mog^ zaistnied w rejonach porazenia. Podstawowym

zadaniem pierwszej pomocy jest utrzymanie przy iyciu poszkodowanego oraz zapobieienie dalszym
powiktaniom.

Pomoc ta moze obejmowad nastfpuj^ce zabiegi:
- zabezpieczenie poszkodowanego przed dodatkowymi urazami,

Nale^y pami§ta6, aby w przypadkach podejrzenia uszkodzenia
kr^goslupa poszkodowanego poruszad tyiko, gdy jest to absoiutnie
konieczne.

Nieprawidtowe poruszanie moie doprowadzib do uszkodzenia rdzenia
kr^gowego, a tym samym do paraliiu.
zatamowanie krwawienia (dorazny opatrunek uciskowy),
zapewnienie droZnosci dr6g oddechowych (usuni?cie cial obcych z ust),
sztuczne oddychanie metod^„usta-usta i usta-nos.

Po czterech minutach niedotlenlenia mozgu
u poszkodowanego powstajq
nieodwracalne zmiany, diatego tak wazne jest jak najszybsze rozpocz§cie
udzielania pomocy.

-

zewn?trzny masaz serca,

-

zatoienie opatrunku na miejsce zranione,

-

oczyszczenie skazonych powierzchni ciata i odzieiy,

-

unieruchomienie ziaman za pomoc^ ^rodk6w podr?cznych.

Wykonanie czynno^ci sWadaj^cych si? na pierwsz^ pomoc medyczn^ zmniejsza ^miertelno§($,
zapobiega ci?zkim powiWaniom.

1. Sztuczne oddychanie metodq „usta-usta" i „usta-nos"

Sztuczne oddychanie

technika pierwszej pomocy poiegaj^ca na dostarczaniu powietrza do phjc osoby, ktdra

samodzielnie nie oddycha —stosowana przy resuscytacji kr^eniowo-oddechowej.
Aby przeprowadzid sztuczne oddychanie metod^ „usta-usta" naleiy;

-

zapewnid dromoSd dr6g oddechowych. Brak drozno^ci dr6g oddechowych u nieprzytomnych ofiar
wypadkdw jest czfst^ przyczyn^ zgonu. Aby udroznid drogi oddechowe nalezy sprawdzid czy w ustach

-

wrazie potrzeby nalezy, zwracaj^c glow? ratowanego wbok, usunqd Je palcami (nie wolno poruszac glow^
przy podejrzeniu uszkodzenia kr?g6w szyjnych). Na czole ratowanego uloi^d Jedn^ dloh, paice drugiej pod

-

sprawdzid obecnosc oddychania (zbliiyd sw6J poiiczek do ust i nosa ratowanego tak, aby wyczud podmuch
wydychanego powietrza). Uwaga! - wyczuwalny oddech oznacza jednoczesnie obecnosc kr^&nia krwi,

-

ulozyd ratowanego na plecach,

ratowanego nie znajdujq si? ciata oboe (szlam, k?sy Jedzenia, protezy z?bowe),
brod^ i odchylid glow? ratowanego do tyhi,

- ki?kngd obok poszkodowanego i utrzymuj^c glow? wodchyieniu palcami r?ki zacisn^d nos ratowanego.

Sztncznc •ddycfainle
iDBtod^uita - usta.

Nat szcieiitle zacUxl^ly.

obj^d wlasnymi ustami usta ratowanego, dokonad wdechu powietrza z wlasnych pluc do phic ratowanego,
obserwuj^c Jednoczesnie k^tem oka, czy wczasie wdmuchiwania powietrza unosi si? klatka piersiowa
ratowanego,

— po kaidym wdmuchiwaniu odslonid usta ratowanego i obserwowad czy klatka piersiowa opada,
- zachowad cz?stotliwoSd rytmicznego wdmuchiwania powietrza okolo 20 razy na minut?.
Stosuj^c metod? „usta-nos" wykonuje si? te same czynnosci z tym, is wdmuchuje si? ratowanemu
powietrze przez nos, zatykaj^c JednoczeSnie dloni^ lub swoim policzkiem usta ratowanego.
Wprzypadku, gdy ratowane Jest niemowl? lub male dziecko szeroko przykladamy swoje usta do dziecka

tak, aby szczelnie obj^d JednoczeSnie nos i usta ratowanego. Powietrze nalezy wdmuchiwad okolo 20 razy na
minut?.

JeSli nie pojawia si§ samoistne oddychanie, czynnoSci ratujqce nale2y
wykonywad do momentu przekazania pacjenta wykwalifikowanemu
personelowi medycznemu lub do wyczerpania wlasnych mo2liwo§ci

2. Reanimacja

Reanimacja —zespdl czynnoSci ratowniczych stosowanych u chorych, u ktdrych nast^pilo nagle zatrzymanie
kr^Zenia. Celem reanimacji Jest przywrocenie kr^zenia, oddychania (resuscytacja kr^Zeniowo-oddechowa) oraz
czynnoSci osrodkowego ukladu nerwowego.

PoSredni masaZ serca Jest zabiegiem reanimacyjnym ratuj^cym Zycie ludzkie. Kr^Zenie moZna sprawdzid w
trzech miejscach, tj. nat?tnicy szyjnej, udowej lub promieniowej.

Badanie t?tna na t^tnicy szyjnej

Badanle t^tna na t^tidcy szyjn^.
Kciuk i trzy doze palce rpki
obqnnq^ krtaii. Te trzy palce
przesOTvaj^ sip z bokn do zat^pblenia utwononego pizez krtaid

fboczny mipsleA sz^ In powlnno
byt wyczuwalne tptno.

Badanie tptna na t^tnicy udowej

Badanie tptna na tptnlcy udowej.
Tptnica udorwajest wycznwalna
w pachwinie: w pierwszsj jedn^

tizedi)] odle^ici pondfdzy
Icroczem a grzebienlem koici
blodntwej.

Badanie tftna na t^tnicy promieniowej

Badanie tptna na tptnicy pro-

nueniorw^.Tn^ palce jednej rpki
przesuwajq sip odklpbu
w kierunku lokcia. W szczeUnie

utworzonej przez koii prondeniow^

i ^dpgna z^aczy palcdw
lety tptnica prondeniowa.

U nieprzytomnego pacjenta tptno na tptnicy szyjnej sprawdzamy z obu stron, najpierw pojednej stronie, a gdy
nie wyczuwamy tptna, sprawdzamy po drugiej stronie szyi. Brak tptna na tptnicy szyjnej wskazuje na
zatrzymanie kr^^enia.

Jezeli stwierdzamy brak kr^zenia, nalezy uto2y6 poszkodowanego plasko na plecach, podtoie musi byd twarde.
Uniesienie n6g do g6ry zwi^kszy znacznie efekty masaiu. Punkt nacisku masaiu posredniego serca znajduje sif

}

I

I

IhmkJt uciskania

pijnr masaibL

na dolnej cz?Sci mostka.

Polega on na miarowym zgniataniu serca mi?dzy mostkiem a kr^goshipem przez naciskanie wdolnej 1/3 cz^sci
mostka r^kami w rytmie okoto 100 razy na minut?. Nacisk wywierany Jest gtdwnie przez nadgarstki r^k
uloionych Jedna nadrugiej, pake nalezy unie^d do gory aby nie doprowadzid do zlamania zeber.

•

ITclslf

-(

do klatki piorsiowG^
Prdffr odgiftp lat gi/iTfft,

Ramiona ratownika powinny byd wyprostowane, bark pionowo nad mostkiem, ktory wciskamy na g}?boko^d
okoto 3 cm, u^waj^c do tego ci?2aru wtasnego date. Nast?pnie nie odrywaj^c r^k od punktu nacisku
odci^tomy mostek, klatka piersiowa poszkodowanego powinna wrdcid do poprzedniej pozycji.
Fazy ucisku irozluznienia powinny trwad tyle samo czasu. Ruchy musz^ byd bardzo plynne i skoordynowane.

Nie nale^ przerywad masazu, stosujemy go do skutku, tj. do przywrdcenia
naturalnego kr^ienia.

Jednoczesny masai serca i sztuczne oddychanie

Post?puJemy tak, jak opisano to powyzej. Pami^taJ^c, ie na ka^de dwa oddechy przypada pi^tnakie
naciskdw na klatk? piersiow^ poszkodowanego. Nie ma znaczenia, czy reanimacj? wykonuje jeden czy dwdch
ratownikdw, podstawowe zasady s^ identyczne w obuprzypadkach.

Nie wolno przerywad akcjl reanimacyjnej !

Reanimacj? prowadzi si? ai do przybycia lekarza chyba,
ie wcze^niej
ratownik z powodu wyczerpania nie b?dzie zdolny do udzielania pomocy
poszkodowanemu.

3. Wstrzqs pourazowy.

Wstrzqsem pourazowym nazywamy taki stan, wkt6rym wskutek ci?ikich uraz6w ciala, rozlegtych ztniazdien

i oparzen, utraty dutej iloSci krwi dochodzi do poraienia ukladu nerwowego, w wyniku czego wyst^puje

obnizenie czynnosci iyciowych wielu organdw i komorek. Stan taki mo^e zagrazad ^ciu.

Objawy: nadmieme podniecenie psychiczne i ruchowe przechodz^ce w okresie pdzniejszym w stan apatii,
blado^d sk6ry i warg z odcieniem szarym lub sinawym, ozi^bienie sk6ry wyczuwalne r^k^, skora pokryta
zimnym, lepkim potem, pozycja nieruchoma, t^tno przyspieszone lub slabo wyczuwalne. mog^ wyst^pid
wymioty, oddech powierzchowny, przyspieszony.

Sposdb zapobiegania: zatamowanie krwotoku, prawidlowe unieruchomienie zlaman, ostrozne obchodzenie si?
z poszkodowanym w czasie udzielania pomocy, ochrona przed zimnem.
4. Krwotok.

Krwotok - silne krwawienie, gwahowna utrata krwi wjej pelnym skladzie na skutek choroby (na przyklad
gorgczki krwotocznej) luburazu naczyn krwiono§nych.

Rdinorodnym urazom ciala towarzysz^ krwawienia spowodowane przerywaniem ci^glo^ci naczyri
krwionosnych. Wzaleznosci od tego, jakie naczynie krwiono^ne zostalo uszkodzone, rozrdtoiamy: krwotoki
t?tnicze, krwotoki 2ylne, krwotoki mi^zszowe.

Krwotok tftniczy rozpoznajemy po tryskaniu krwi zrany silnym, pulsuj^cym strumieniem, zgodnymi zrytmem
serca. Krew t?micza ma kolor zywej czerwieni, poniewai zawiera duz^ ilosc tlenu. Wprzypadku calkowitego
przeci?cia t?tnicy nie wyczuwa si? t?tna na jej obwodzie. Krwotok t?tniczy rzadko ustaje samoistnie, gdy2
panuj^ce w t?tnicach cisnienie i szybki pr^d krwi nie pozwalaj^ na tworzenie si? skrzepow zamykaj^cych
§wiatto naczynia. Rdwniez wtokna spr?zyste znajduj^ce si? w scianach naczyn t?tniczych uniemoiliwiaj^
samoistne zamkni?cie si? swiatla naczynia i z tego wzgl?du uszkodzenie malej t?tnicy moze by6 grozne dla
^cia. Tamowanie krwotokdw t?tniczych (duie krwawienia) polega na zatrzymaniu krwotoku poprzez ucisk

palcem lub dtoni^ na miejsce krwawienia (poz^dane jest zalo^enie na uciskaj^c^ r?k? r?kawiczki tub foliowego
worka). Ucisk ten moina zast^pi(i zalozeniem opatrunku uciskowego na miejsce krwawienia. Opatrunek
uciskowy mozna zaloiyd bezposrednio na miejsce zranienia przez ulozenie na gazie przykrywaj^cej ran? kilku
warstw waty, ligniny lub gazy oraz mocniejsze przebandazowanie go.

Przy du^m Imvotoku, ktorego nie daje si? opanowad wopisany wy^ej sposdb, motna zastosowad sposoby,

ktdre powoduj^c niedokrwienie konczyny, mog^ spowodowad jej martwic?, a mianowicie:
-

ucisk na t?tnic? mi?dzy ran^ a sercem,
opask? uciskowy,

-

walek z bandaiu przyciskaj^cy t?tnic? do kodci. Stosuje si? to wprzypadku:
uszkodzenia t?tnic na konczynie gomej szczegolnie t?tnicy ramiennej; wkladamy wtedy walek z bandaza do
drodkowej cz?§ci dohi pachowego mocno bandaiujemy konczyn? do klatki piersiowej,

-

krwotoku z t?mic na podudziu czy stopie; walek z mocnego zwini?tego bandaza wkladamy do dohi
podkolanowego, maksymalnie zginaj^c konczyn? w stawie kolanowym, przyci^gamy podudzie do uda i

-

gro^nego dla zycia krwotoku z uszkodzonej t?tnicy udowej; wkladamy wtedy walek z bandaia do

ustalamy t? pozycj? za pomocy chusty trdjk^tnej b^dz bandar,

^rodkowej cz?^ci pachwiny, nast?pnie - zginaj^c mocno konczyn? wstawie biodrowym - przyci^gamy udo
do brzucha i ustalamy j4 wtej pozycji za pomocy chusty trdjk^tnej lub bandaia.

Razzalo^onej opaski uciskowej nie poluznia
si? i nie zdejmuje.

Krwotok iylny charakteryzuje si? rdwnomiemym wyplywem krwi z rany. Ma ona zabarwienie

ciemnoczerwone. Tamowanie krwawieh iylnych wramach pierwszej pomocy jest proste. Naczynia zylne maj^
Sciany wiotkie, cisnienie panuj^ce w^lachjest nieznaczne, a wolny pr^d krwi sprzyja powstawaniu skrzep6w.
Wzwi^zku z tym wystarczy nalozenie grubszego opatrunku i nieco mocniejsze przybandaiowanie.

Krwotok mi^zszowy charakteryzuje si? pojawieniem bezpo^rednio po zranieniu punkcikowatych kropii knvi,
ktdra nast?pnie splywa wolno z calej uszkodzonej powierzchni. Powstaje on wskutek przerwania wi?kszej liczby
naczyn wlosowatych w uszkodzonych nil?sniach lub narz^dach mi^szowych. Tamowanie krwawien
mi^zszowych polega na natoieniu zwyklego opatrunku jalowego.

Krwotoki moina rdwniez podzielie na zewn?trzne, gdy krew z naczyA wylewa si? bezpo^rednio na
zewn^trz (np. przy zranieniach) oraz wewn?trzne, w ktdrych krew z uszkodzonych naczyn gromadzi si? w
jamach ciata lub narz^dach (np. wjamie otrzewnej, krwotok phicny).

Krwotoki wewn?trzne s^ trudne do rozpoznania i diatcgo bardzo istotne w ich ustaleniu s^ warunki powstania
urazu oraz objawy ogolne wyst?puj^ce po urazie.

Wprzypadku krwotoku z nosa naleiy pochylid glow? do przodu (chory powinien przy tym siedzied),
^cisn^d skrzyde(ka nosa, kicruj^c ucisk do ^rodka nosa i ku gdrze wkierunku przegrody nosowej. Jednocze^nie
stosuje si? zimne oWady na nasad? nosa i okoiic? karku.
5. Rany.

Ran^ nazywamy urazowe uszkodzenie tkanek organizmu pot^czone z przerwaniem sk6ry lub btony
^iuzowej. Wzale^osci od tego jakim narz?dziem zostata zadana rana lub wjaki sposdb powstala rozrdiniamy
rany: ci?te, khite, szarpane, tluczone, k^sane i postrzalowe.

Pierwsza pomoc polega na naloiieniu opatrunku (kilka warstw gazy jatowej, na to warstw? waty lub ligniny i
wszystko to okr?camy opask^ gazow^ lub chust^ trdjk^tn^). Przed natozeniem opatrunku nale^ odstonid ran?
(usun^d odziei) i oczy^cid jej okolice z widocznych zanieczyszczeh za pomoc^ kawalka gazy.
6. Ztamania kosci kohczyn, zwichni?cia i skrfcenia stawdw.
Ztamanie- calkowite przerwanie ci^glo^ci ko^ci.

Zwichni?cie —uszkodzenie, w ktorym dochodzi do chwilowej b^di trwatej utraty kontaktu powierzchni
stawowych, przemieszczenie ko§ci w torebce stawowej lub calkowite wyci^gni?cie z niej ko^ci. Zwichni?ciu
moze towarzyszyd uszkodzenie struktur wewn^trzstawowych (wi?zade}, chrz^stki, l^kotek) oraz naci4gni?cie
b^dz rozerwanie torebki stawowej.

Skrfcenle - dystorsja - uraz polegaj^cy na przekroczeniu fizjologicznego zakresu ruchu w stawie. Na skutek

skr?cenia moie dojsd do uszkodzenia torebki stawowej, wi?zadel, chrz^stki stawowej, a niekiedy takze
uszkodzenia fragmentdw kostnych.

Obraieniom kodci wpostaci ztaman oraz zwichni?ciom i skr?ceniem stawow towarzyszg takie objawy
Jak: znieksztalcenie, obrz?k, bolesno^d miejscowa, czynnosd danej cz?sci ciata Jest cz?sciowa lub catkowicie
zniesiona, nieprawidtowa ruchomo§d ko^ci, krwawy wylew. Przy ztamaniach otwartych nast?puje przebicie
skdry od wewn^trz, ko§d wystaje na zewn^trz.

Pierwsza pomoc polega na unieruchomieniu ko^ci i stawdw w celu uniemoiliwienia ruchdw w uszkodzonych
stawach lub miejscach ztamah, ograniczenia ruchdw mi?^ni. WykonuJ^c unieruchomienie kohczyny z powodu
zlamania koSci, nale:^ unieruchomid dwa stawy s^siaduj^ce ze ztamaniem (powyiej i ponizej miejsca zlamania).
W przypadku zwichni?cia lub skr?cenia stawdw wystarczy unieruchomienie uszkodzonego stawu. Do
unieruchomienia u2ywa si? szyny Kramera,

deski, laski, kije itp., ktdre powinny byd owini?te mi?kkim materialem. W przypadku braku ^rodkdw
unieruchamiaj^cych moina uzyskad cz?iciowe unieruchomienie przymocowuj^c: uszkodzon^ kohczyn? doln^
do zdrowej (pomi?dzy udami, kolanami i kostkami stosuj^c mi?kk4 przektadk?) lub uszkodzone rami? do
tutowia.

7. Oparzenia.

Oparzenie —uszkodzenie skdry i w zalezno^ci od stopni oparzenia takze g}?biej potozonych tkanek lub
narzgdow wskutek dziatania ciepia, ir^cych substancji chemicznych, prgdu elektrycznego, promieni sJonecznych
- UV lub promieniowania. Przy rozlegiych oparzeniach ogdlnoustrojowy wstrzqs moie doprowadzid do zgonu.
Pierwsza pomoc (pomoc dorazna) w rozlegiych oparzeniach termicznych
Przed przyst^pieniem do udzielenia pomocynalezy:

-

odslonid miejsca oparzone zdejmuj^c delikatnie lub rozcinaj^c odziei, przylepionej odziezy nie wolno
odrywad od skdry, ajedynie okroid wokhl oparzenia.

-

zdi^6 z miejsc oparzonych obr^czki, pier^cionki, bransoletki, naszyjniki itp.

Natychmiast rozpocz^b chlodzenie oparzonych miejsc zimn^ wod^ i kontynuowad to co najmniej 10 minut. Nie
moina dopu^cid Jednak do wychlodzenia ratowanego. Przy duiej powierzchni oparzonej chlodzenie przerwad
wcze^niej. Miejsce poparzone chronid przed kontaktem z ziemi^.

Naieiy miejsce oparzone oslonid Jalowym opatrunkiem (oparzenia twarzy nie musz^ byd oslaniane). Wrazie

braku jalowego opatrunku, uiyd ^wiezo wypranego (najlepiej wyprasowanego) prze^cieradla lub czystej folii z
rolki (na dloh lub stop^ czyst^ torebk^ follow^). Zapewnid szybk^ pomoc medyczn^ i transport.
Poszkodowanego z rozleglymi zaczerwienieniami (oparzeniowymi) skdry oraz z innymi powainiejszymi
oparzeniami naleiy kierowad do lekarza.

Nie wolno zalewad miejsc oparzonych spirytusem, oliw^, smarowad
ma^ciami, tluszczami itp. przecinad p^cherze ani tei na miejsca oparzone
nakiadad watf.

Pierwsza pomoc w oparzeniach chemicznych

Oparzenia kwasami i zasadami - zmywad parz^cy zwi^zek strumieniem wody (dhiiej nit przy oparzeniach
termicznych - ponad 10 minut). Na oparzone miejsca nalezy nato^d jatowy opatrunek i zapewnid szybki
transport do lekarza.
8. Odmrozenia.

Odmrozenie —uszkodzenie skdry, powstaj^ce w wyniku dzialania na ni^ niskiej temperatury. Ci^ikoSd i
rozleglo^d uszkodzenia skory zalez^ od temperatury otoczenia oraz czasu, wjakim skora byla poddana dzialaniu
niskiej temperatury. Wiatr i du2a wilgotnoSd powietrza nasilaj^ skutki dzialania mrozu.

Dziatanie niskiej temperatury na organizm powoduje obumieranie tkanek. Pierwsza pomoc polega na
tym, aby odmrozone czfsci ciala ogrzad wmiar^ mozliwo^ci jak najszybciej. Naleiy przygotowad k^piel otemp,
wody 20 C i stopniowo podgrzewad dolewaj^c cieplej wody az do osi^gni^cia 37 C. Po przywroceniu kr^zenia
krwi (odczuwania t^tnienia i b6lu, zaczerwienia sk6r i powrotu cieploty ciala), nale^ k^piel przerwad, cialo
delikatnie osuszyd nadal utrzymuj^c w cieple.

Wwarunkach, w ktdrych nie ma moiliwosci ogrzania ciala w sposob wy;^ej podany, odmrozon^ cz^^d ciala
ogrzewad nale2y w swoich dloniach, na lonie lub pod pach^. Niezaleinie od wymienionych czynnosci naleiy
podawad gor^ce plyny (woda, kawa, herbata). Wodmrozeniach nigdy nie naleiy podawad wi^kszych ilo^ci
alkoholu ani stosowad energicznego rozcierania ciala, zwlaszcza ^niegiem.
9. Wychlodzenie organizmu.

Wychlodzenie organizmu - hipotermia —obniienie temperatury wewn^trznej organizmu zwierz4t
stalocieplnych ponizej normalnego zakresu jej zmian.

Bilans cieplny wprzypadku hipotermii jest ujemny: ilosd ciepl^ wytwarzanego wwyniku przemian
metabolicznych jest mniejsza nit ilo^d ciepl^ traconego przez organizm.
Cieplo moze byd tracone za spraw^:
- niskiej temperatury powietrza
- niskiej temperatury wody
- szybkiego ruchu powietrza
- braku izolacji termicznej

Pierwsza pomoc - ratowanego umie^cid w cieplym pomieszczeniu. Je^eli to nie jest mozliwe, ulo^d go na
suchym, izoluj^cym podlozu i okryd dodatkowym ubraniem, kocem, foli^ z apteczki samochodowej, gazetami.
Wpomieszczeniu: usun^d mokre ubranie i okryd ratowanego lub polozyd do lo^ka i dobrze przykryd, zalozyd
mu cieple nakrycie glowy. Jeteli jest przytomny - podad mu do picia gor^ce plyny. Nie ogrzewad termoforem
lub butelk^ z gor^c^ wod^. Nale^ byd przygotowanym do reanimacji.
10. Zatrucie pokarmowe.

Zatrucie pokarmowe —choroba wynikaj^ca ze spozycia pokarmu lub przyj^cia plyndw zawieraj^cych
substancje szkodliwe, a w szczegolno^ci toksyny bakteryjne, drobnoustroje lub oba naraz i przebiegaj^ca z
objawami ostrego nie^ytu zol^dkowo-jelitowego

Og61nymi objawami zatrucia pokarmowego s^: oslabienie, b61 glowy. wymioty, biegunka, b61e

brzucha, zawroty glowy, dreszcze, sktonno^ci do omdlen po 4 - 12 godzinach po spoiyciu szkodliwego
pokarmu. Pomoc polega na podaniu nieslodzonej cieplej herbaty lub kawy. Chorego naleiy skierowad do
szpitala zabieraj^c ze sob^ reszt? spo^tego przez chorego pokarmu lub leku.
11. Zaczadzenie.

Zaczadzenie - zatrucie tlenkiem w?gla (czadem), ktbry wchodzi w sklad gaz6w: ^wietlnego, spalinowego,
przemyslowego, piecowego. Czad l^czy si? z hemoglobin^ krwinek czerwonych w miejsce tlenu i blokuje
przenoszenie tlenu z pluc do tkanek.

Zaczadzenie powoduje b61e i zawroty glowy, duszno^ci, wymioty, przyspieszenie oddechu i czynno^ci serca, w
ci?zkich zatruciach dochodzi do utraty przytomnosci, drgawek, ^pi^czki, porazenia oddechu.
W przypadku wyst^pienia zaczadzenia nale2y wynie^d zatrutego z pomieszczenia, w ktdrym doszlo
do zatrucia, zapewnid mu doplyw ^wiezego powietrza, rozluinid odziez, w razie potrzeby zastosowad sztuczne

oddychanie i po^redni zewn?trzny masai serca. Po odzyskaniu przytomnosci przewiezd zatrutego do szpitala.
12. Pora^enie bojowymi Srodkami trujqeymi.

Bojowy Srodek trujqcy - toksyczny zwi^zek chemiczny, ktdrego wtasciwosci chemiczne i fizyczne
umozliwiaj^ militame zastosowanie. Ich charakterystyczn^ cech^ jest Smiertelne lub szkodliwe dzialanie na

organizmy iywe (ludzi, zwierz?ta i roSliny). Bojowe Srodki truj^ce stanowi^ podstawowy skladnik broni
chemicznej. Celem ich uzycia Jest skazenie atmosfery, terenu, obiektbw przemyslowych, pojazddw i
infrastruktury wojskowej, upraw, itd.

Zatrucie iywego organizmu nast?puje po wnikni?ciu bojowego Srodka truj^cego do jego wn?tr2ta. Drogami
przenikania Srodku truj^cego s^ uklad oddechowy, skdra, blony Sluzowe, przewdd pokarmowy i otwarte rany.
WlasciwoSci toksyczne zalez^ od budowy cz^steczek (szczegdlnie od wyst?powania pewnych aktywnych grup
flinkcyjnych —tzw. toksofordw). Wnast?pstwie reakcji bojowych srodkdw truj^cych ze sktadnikami iywego
organizmu dochodzi do zaburzenia niektdrych procesdw biochemicznych coobjawia si? jako obraz zatrucia.

Objawy zatrucia s^ uzale^uione od rodzaju substancji i stanowig kryterium toksykologicznej klasyfikacji
bojowego Srodka truj^cego.
Wyrdmia si? nast?puj4ce grupy:

-

drami^ce, np. chloroacetofenon, adamsyt, CS, chloropikryna,
psychotoksyczne, np. BZ, LSD-25, meskalina, semyl,
parz^ce (nekrozuj^ce), np. iperyty, luizyty,
dusz^ce, np. fosgen, dwufosogen,
ogolnotruj^ce, np. cyjanowoddr, arsenowoddr,
paralityczno-drgawkowe, np. sarin, VX, soman, tabun,
toksyny, np. toksyna botulinowa.

Wprzypadku porazenia bojowymi srodkami truj^cymi pierwsza pomoc polega na:
-

zaioieniupora^onemu maski przeciwgazowej w rejonie porazenia,

-

rozluznieniu ubrania, kohiierza itp.,
wyniesieniu poraionego ze strely skaionej,

-

zdj?ciu maski przeciwgazowej i jeieli porarony nie oddycha - zastosowaniu sztucznego oddychania (nie
wolno stosowad metody usta-usta"),

-

podaniu do wdychania rozgniecionej fiolki z indywidualnego pakietu przeciwchemicznego, w przypadku
zaburzeh w oddychaniu. Porazonego naleiy dostarczyd do punktu pomocy lekarskiej.

13. Omdienia.

Omdlenie jest to nagta utrata przytomnosci spowodowana niedotlenieniem mdzgu.
Objawia si? naglym zbledni?ciem, zimnym potem, mroczkami w oczach, szumem w uszach i utraty
przytomnoSci. Pierwsza pomoc polega na ulozeniu chorego na wznak, w miar? mo^liwoSci z glow^ polozon^

niiej ml reszta ciala, uniesieniu n6g powyzej tulowia, rozpi?ciu kr?puj4cej odziezy, zapewnieniu doplywu
Swiezego powietrza. Wrazie slabego oddechu nalei:y zastosowad sztuczny oddech. Po odzyskaniu przytomnoSci
przez chorego podad do picia kaw? lub mocn^ herbat?
Nie wolno wlewad iadnych ptyndw do ust nieprzytomnego.

14. Poralienie prqdem elektrycznym.

Porazenie prqdem elektrycznym - efekt powstaj^cy w wyniku przeplywu znacznego pradu elektryczneeo
przez tkanki organizmow Zywych - ludzi i zwierzgt.

Fu^cjonowanie kaZdego organizmu zywego wi^e si? z przeplywem przez tkanki bardzo slabych praddw
elektrycznych o warto^ciach nieprzekraczaj^cych ulamkdw miiiampera i z powstawaniem w organizmie
minimalnych rdznic napi?d pomi?dzy tkankami. Zetkni?cie jednak tkanek - np. sk6ry czlowieka lub zwierz?cia
- zzewn?trznymi Zrddlami pr^du elektrycznego moZe doprowadzic do efektu poraZenia, ktdre wniekorzystnej
sytuacji moZe skonczyd si? poparzeniem lub nawet spaleniem cz?^ci tkanek, a takZe skurczem mi?5ni utrata
przytomno^ci, zatrzymaniem pracy serca lub nawet ^mierci^.

JeZeli doszlo do poraZenia pr^dem owysokim napi?ciu nie wolno zbliZad si? do poraZonego ani dotykad

go jakimkolwiek przedmiotem (takZe zlym przewodnikiem pr^du) przed wyl^czeniem tego pr^du. Przy
ratowaniu raZonego pr^dem o napi?ciu sieciowym naleZy przede wszystkim przerwad dalszy doplyw pradu

przel^czaj^c wyl^cznik lub wykr?caj^c bezpieczniki, jeZeii s^ wpobliZu. Gdy nie jest to moZliwe, raZonego
trzeba wyci^gn^d poza obr?b kr^enia pr^du, uZywaJ^c do tego celu kija lub innego suchego-zlego przewodnika
prgdu. RatuJ^cy powinien stad na suchej desce, oponie, wycieraczce, zloZonym kocu. Decyduj^c si? na

rozpocz?cie zabiegdw reanimacyjnych (sztucznego oddychania, masaZu serca) naleZy niezwiocznie wezwac
pomoc.

Aby reanimacja mogla hyt skuteczna musi byd najcz?^ciej uzupehiiona zabiegami wykonywanymi
przezfachowy personel medyczny.

Brak oddychania wymaga wykonywania sztucznego oddychania.

Brak oddychania ikrgZenia wymaga wykonywania sztucznego oddychania imasaZu serca.

Sprawdzenie obecno^ci kr^Zenia wykonuje si? przez uioZenie dwdch palc6w z boku krtani (Jabiko

Adama)w widocznej bruzdzie; przy lekkim ucisku naleZy wyczuwad t?tno.

Wykaz telefonow alarmowych
Numer telefonu alarmowego

112

Stuzba ratownicza

NUMER ALARMOWY

997

670-24-73, 677-33-73

998

POLICJA

STRAZ POZARNA

670 27 60, 676 99 81

999

%
Sl

POGOTOWIE RATUNKOWE

652-72-11,673-73-81

986

STRAZ MIEJSKA

869-68-00; 0504-045-548

991

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

732-72-74

993

740-70-18

992

POGOTOWIE

CIEPLOWNICZE

la

POGOTOWIE GAZOWE

664-59-42

994

745-82-46

743-61-48; 743-61-49
509 200 568

POGOTOWIE WODNOKANALIZACYJNE

MIEJSKIE CENTRUM

ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO

A

