
Procedury postępowania na wypadek skażenia chemicznego                               
lub biologicznego szkoły. 

  

W sytuacji, gdy szkoła otrzymuje  informację   o możliwym skażeniu substancją 
chemiczną/biologiczną ( telefon o zamiarze ataku, gdy nie nastąpiło skażenie placówki).  

Należy wówczas:  

1. Zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby przebywające na 
zewnątrz ewakuować do budynku szkoły przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie 
do kierunku wiatru.  

 
2. Natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - policję, straż 

pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym 
powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego ataku.  

 
3. W budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć 

klimatyzację.  
 
4. W miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski pyłowe, 

gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, 
olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry. 

 
5. Przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek 

przeniknięcia środka biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń częsta 
zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem 
substancji.  

 
6. Powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego 

wysiłku.  
 
7. Do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie wolno opuszczać 

uszczelnionych pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i innych otworów 
wentylacyjnych  

 
8. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi 

od nich wytycznymi.  

 
 
 
 
 



Sytuacja, gdy szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną,  
a zagrożenie zostało wykryte natychmiast lub szybko po jego pojawieniu się.  
 
1. Nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać 

cieczy  aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem.  
 
2. Pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów.  
 
3. Opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji                    

i nie wpuszczać do niego innych osób.  
 
4. Powiadomić osobę odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w szkole.   
 
5. Zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i ewakuować je w rejon 

ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru. 
 
6. Natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby - policja, straż 

pożarna, pogotowie ratunkowe kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym 
powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia.  

 
7.  jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą i mydłem, 

zdjąć ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego 
worka  

 
8. Po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu uzyskania zgody 

odpowiednich służb - policja, straż pożarna, wyspecjalizowana jednostka zwalczania 
skażeń i zakażeń . 

 
9. W obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, 

otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację  
 
10. Sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się                        

w odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji.  
 
11. W miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski pyłowe, 

gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę utlenioną, mydło, 
olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do zmywania skóry 

 
12. Przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek 

przeniknięcia środków biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń 
13. Powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego 

wysiłku  
13.Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od  
      nich wytycznymi.  
 

 

 



 

Sytuacja, gdy szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną, a zagrożenie 
zostało wykryte późno (gdy pojawiły się objawy reakcji na substancję lub/i ogniska 
zachorowań) 

Należy wtedy:  

1. Nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać 
cieczy.  

 
2. Powiadomić osobę odpowiedzialną w szkole za zarządzanie kryzysowe.   
 
3. Przykryć substancję np. kocem, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się.  
 
4.  Pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów.  
 
5. Opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji          

i nie wpuszczać do niego innych osób.  
 
6. Ogłosić alarm i wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników znajdujących się 

bezpośrednio poza budynkiem, a przebywających na terenie szkoły ewakuować do 
wnętrza szkoły.  

 
7. Natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - policję, straż 

pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na zawarcie w tym 
powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia. 

 
8. W szkole zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację 

a budynek szkoły wraz ze wszystkimi obecnymi wewnątrz osobami odizolować od 
bezpośredniego otoczenia przygotowując się do ewentualnej kwarantanny.  

 
9. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi 

od nich wytycznymi.  
 
 


