Procedury postępowania w sytuacji wtargnięcia terrorysty – napastnika
do szkoły.
W sytuacji wtargnięcia napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który
strzela do osób znajdujących się na korytarzu i w salach lekcyjnych, tzw. aktywny
strzelec.
1. Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj
się) 2. Wycisz i uspokój uczniów.
3. Zaopiekuj się uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniami, którzy
potrzebują szczególnej pomocy.
4. Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony.
5. Poinformuj policję wysyłając informację tekstową o zaistniałej sytuacji .
6. Zasłoń okno, zgaś światło.
7. Nie przemieszczaj się.
8. Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi.
9. Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze - z reguły napastnicy strzelają na
wysokości około 1 do 1,5 m.
10. Jeżeli padną strzały, nie krzycz.
11. Nie otwieraj nikomu drzwi - interweniujące oddziały policji w przypadku takiej
konieczności same otworzą drzwi
12. W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która może
być ostatnią szansą na uratowanie życia - w sytuacji obecności aktywnego strzelca
jego celem jest zabicie jak największej liczby ludzi. W takiej sytuacji podjęcie walki
może dać jedyną szansę na uratowanie życia

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli
nad szkołą:

1. Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika.
2. Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste.
3. Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia - w takim przypadku
ewentualne niewykonanie polecenia napastników nie zostanie potraktowane jako
próba oporu.
4. Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego.
5. Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika - odwracanie plecami może zostać
uznane jako akt agresji czy lekceważenia, utrudnia także orientację w sytuacji.
6. Nie zwracaj na siebie uwagi.
7. Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny.
8. Nie oszukuj terrorysty.
9. Staraj się uspokoić uczniów zawsze zwracaj się do nich po imieniu.
10. Zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami.
11. Nie pozwól uczniom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna,
12. Nakaż uczniom położyć się na podłodze.

13. Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami - wiedza ta w konsekwencji
obniży agresję ze strony zamachowców wobec dzieci, których zachowanie odstaje od
reszty.
14. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić się do ucznia.
15. Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty.
16. Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się
cenne dla służb ratowniczych.
17. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia:
18. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy
antyterrorystycznej.
W sytuacji działań antyterrorystycznych podjętych przez policję:
1. Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – możesz zostać
uznany za terrorystę.
2. Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi.
3. Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy.
4. Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniom.
5. Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących.
6. Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami.
7. Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy.
8. Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki twoja
tożsamość nie zostanie potwierdzona.
9. Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej zgodnie ze
wskazaniami.
10. Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub
pożaru.

