Zarządzenie Nr 85/IV/2005
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 28 lipca 2005 r

w sprawie: postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Na podstawie art. 15, art. 94 ust. 4, art. 100 § 2 ust. 3, art. 211 ust. 1,2,6 i 7 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998, Nr 24, poz. 94), Dz. U. 2005, Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Dz. U. 2004, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, Dz. U. 2003, Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, Dz. U. 2002, Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, Dz. U. 2001, Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, Dz. U. 2000, Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, Dz. U. 1999, Nr 99, poz. 1152, Dz. U. 1998, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, art. 4 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 351), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

zarządzam, co następuje;

§ 1. Wprowadzam i zobowiązuję do przestrzegania w Urzędzie Miasta Zgierza instrukcji alarmowej w sprawie postępowania w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia faktu podłożenia ładunku wybuchowego, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam i zobowiązuję do przestrzegania w Urzędzie Miasta Zgierza instrukcji ewakuacji interesantów i pracowników Urzędu, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wprowadzam i zobowiązuję do przestrzegania w Urzędzie Miasta  Zgierza instrukcji alarmowej w sprawie postępowania w przypadku bioterroryzmu i ekoterroryzmu stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Wprowadzam i zobowiązuję do przestrzegania w Urzędzie Miasta Zgierza instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (NSCH), stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Zobowiązuję naczelników Wydziałów do zapoznania podległych pracowników z powyższym zarządzeniem.

§ 6. Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zgierza do systematycznego szkolenia pracowników Urzędu Miasta Zgierza, oraz pracowników ochrony w tym zakresie.

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 14 dni.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Z up. Prezydenta Miasta Zgierza
Krzysztof Kwiatkowski
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 85/IV//2005 z dnia 28 lipca 2005 r.

Instrukcja alarmowa
w sprawie postępowania w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia faktu podłożenia ładunku wybuchowego w obiekcie Urzędu Miasta Zgierza

Działania zapobiegawcze
1.	Kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za sprawdzanie stanu zabezpieczenia pomieszczeń podległych pracowników, a Szef Kancelarii Urzędu Miasta za sprawdzanie w całym obiekcie:
	zamknięcia pomieszczeń, które nie są wykorzystywane do bieżącej pracy i obsługi ludności, takich jak np.: magazynki, pomieszczenia socjalne, gospodarcze i inne.

zabezpieczenia okien i pomieszczeń nie będących w codziennym użytkowaniu.
zabezpieczenia wszelkiego rodzaju gablot, szafek i wnęk znajdujących się na korytarzach i w innych pomieszczeniach, przed swobodnym dostępem osób postronnych.
systematyczne sprawdzanie oznakowania dróg ewakuacji i wyjść awaryjnych oraz bieżące ich uzupełnianie.
informowanie na bieżąco pracowników o miejscu przechowywania kluczy do wyjść awaryjnych.
2.	Wszyscy pracownicy Urzędu są odpowiedzialni za:
	systematyczne zamykanie pomieszczeń biurowych, nawet w przypadku opuszczenia ich na krótki okres czasu.

zwracanie szczególnej uwagi na osoby wnoszące paczki i przedmioty, których obecność w danym miejscu jest nieuzasadniona, a także na pozostawiane przedmioty szczególnie w miejscach ustronnych.
zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów, rzeczy i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach, a także na ślady ich przemieszczania.
niezwłoczne informowanie przełożonych o wszelkich zauważonych sytuacjach mogących budzić wątpliwości.

Sposób postępowania w wypadku podejrzenia o podłożeniu ładunku lub otrzymaniu wiadomości o podłożeniu ładunku
Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego, albo zauważyła w obiekcie przedmiot niewiadomego pochodzenia mogący choćby z wyglądu przypominać ładunek wybuchowy, jest obowiązana o tym zawiadomić:
	Kierownictwo Urzędu (Prezydenta lub Zastępcę) tel. nr 716-39-99

Policję - tel. nr 997
Straż Miejska - tel. 716-44-58
	Zawiadamiając policję należy:

	podać treść rozmowy ze zgłaszającym o podłożeniu ładunku wybuchowego, którą należy prowadzić wg wskazówek załączonych do instrukcji,

wskazać miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może być ładunkiem wybuchowym,
podać swoje nazwisko i nr telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa,
uzyskać od Policji potwierdzenie przyjętego zawiadomienia (np.: uzyskując nr służbowy funkcjonariusza, nazwisko, stanowisko).
	W następnej kolejności należy zawiadomić:

	służbę ochrony Urzędu podając dane jak poprzednio,

bezpośredniego przełożonego - informując jednocześnie o podjętych już działaniach.

Akcja poszukiwawcza ładunku wybuchowego po uzyskaniu informacji o jego podłożeniu
1.	Do czasu przybycia Policji akcją kieruje Prezydent Miasta, a w czasie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona.
2.	Kierujący akcją zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia czy w tych pomieszczeniach znajdują się:
	przedmioty, rzeczy, urządzenia, paczki itp. których wcześniej nie było i nie wnieśli ich użytkownicy pomieszczeń, a mogły być wniesione i pozostawione przez inne osoby np. odwiedzających, petentów i inne osoby,
	ślady przemieszczania elementów wyposażenia pomieszczeń,

zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów, rzeczy, urządzeń, które w pomieszczeniu były, a także emitowane z nich sygnały (np. dźwięki mechanizmów zegarowych, świecące elementy elektroniczne, buczenie, itp.)
3.	Pomieszczenia ogólnodostępne takie jak korytarze, klatki schodowe, hole, toalety sprawdzają pracownicy obsługi i pracownik ochrony wykonujący swoje zadanie w budynku, a najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają funkcjonariusze Straży Miejskiej.
4.	Zlokalizowane przedmioty, rzeczy, urządzenia, których w ocenie użytkowników przedtem nie było, a zachodzi podejrzenie, że mogą to być np.: ładunki wybuchowe nie wolno dotykać. O ich umiejscowieniu należy natychmiast powiadomić kierującego akcją.
5.	W przypadku gdy użytkownicy pomieszczeń stwierdzą obecność przedmiotów, rzeczy, urządzeń, których wcześniej nie było, lub że nastąpiły zmiany w wyglądzie i usytuowaniu przedmiotów stale znajdujących się w tych pomieszczeniach, należy domniemywać iż pojawienie się tych przedmiotów oraz zmiany w ich wyglądzie i usytuowaniu mogły nastąpić na skutek celowego działania sprawcy podłożenia ładunku wybuchowego.
W takiej sytuacji kierujący akcją może wydać decyzję ewakuacji osób z zagrożonego obiektu przed przybyciem Policji.
6.	W czasie całej akcji należy zachować opanowanie i spokój, ażeby nie dopuścić do przejawów paniki i nieracjonalnego zachowania się ludzi.

Akcja rozpoznawczo-neutralizacyjna zlokalizowanych ładunków wybuchowych.
Po przybyciu do obiektu policjantów lub policyjnej grupy interwencyjnej Prezydent Miasta przekazuje im wszelkie informacje dotyczące zdarzenia oraz wskazuje miejsca zlokalizowanych podejrzanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcego pochodzenia.
Policjant lub dowódca grupy policyjnej przejmuje kierowanie akcją, a Kierownik Kancelarii udziela wszechstronnej pomocy podczas jej prowadzenia (np. udostępnia plany rozmieszczenia pomieszczeń, wyjść, sprzętu ppoż.)
Na wniosek policjanta kierującego akcją, Prezydent Miasta podejmuje decyzję o ewakuacji pracowników z budynków o ile nie nastąpiło to wcześniej.
Identyfikację i rozpoznanie zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy i urządzeń niewiadomego pochodzenia, a także neutralizowanie podłożonych ładunków wybuchowych prowadzą uprawnione i wyspecjalizowane ogniwa organizacyjne Policji, przy wykorzystaniu specjalistycznych środków technicznych.
Policjant kierujący akcją, po jej zakończeniu przekazuje protokolarnie obiekt zarządzającemu.

Postanowienia końcowe
1.	Osobom przyjmującym zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego oraz kierownictwu Urzędu nie wolno lekceważyć żadnej informacji na ten temat i każdorazowo powinni powiadamiać o tym Policję, która z urzędu dokonuje sprawdzenia wiarygodności każdego zgłoszenia.
2.	Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego jest odpowiedzialnym za organizowanie szkolenia wszystkich użytkowników budynków w zakresie niniejszej instrukcji, a Szef Kancelarii za dysponowanie planem ewakuacji, a także planem budynków gdzie będą uwidocznione punkty newralgiczne obiektu tj. węzły energetyczne, wodne, itp. Plany te należy każdorazowo aktualizować np. po dokonanych przebudowach, modernizacjach, zmianach funkcji i udostępniać na żądanie policjanta kierującego akcją.

Wskazówki do prowadzenia rozmowy ze zgłaszającym
o podłożeniu ładunku wybuchowego
Rozmowę prowadzić spokojnie i uprzejmie. Rozmówca (osoba odbierająca informację) powinna starać się podtrzymać rozmowę przedłużając czas jej trwania.
W trakcie rozmowy dążyć do uzyskania możliwie jak największej ilości informacji o zgłaszającym i posiadanej przez niego wiedzy o terenie lub obiekcie zamachu oraz o podłożonym ładunku wybuchowym.
W tym celu zadawać należy m.in. następujące pytania:
	gdzie podłożono bombę?

dlaczego bomba została podłożona?
jak ona wygląda?
kiedy nastąpi wybuch?
jakie warunki muszą być spełnione by nie doszło do wybuchu bomby?
Powyższe i inne pytania będą uzależnione od konkretnej sytuacji.
	Zgłaszającemu należy uświadomić możliwość spowodowania w wyniku wybuchu śmierci lub zranień osób postronnych.


Treść zgłoszenia ..........................................................................................................................
Data i godzina zgłoszenia ...........................................................................................................
Płeć i wiek zgłaszającego ...........................................................................................................
Głos zgłaszającego: (np.: spokojny, podekscytowany, powolny, szybki, cichy, głośny, normalny, niewyraźny, nosowy, sepleniący, chrapliwy, przerywany, załamujący się, podszywający się, z obcym akcentem, płaczliwy, śmiech itp.) ...................................................
Język zgłaszającego: (np.: wykształcony, wulgarny, prosty, niezrozumiały, nagrany, czy ostrzeżenie było odczytane, inne uwagi) .....................................................................................
Odgłosy w tle rozmowy: (np.: głosy, odgłosy domowe, muzyka, uliczne, praca silnika, biurowe, fabryczne, zwierzęce, itp.) ............................................................................................
Uwagi dodatkowe: ......................................................................................................................

POWIADOMIĆ NATYCHMIAST:
1. Prezydenta Miasta	- tel. nr 716-39-99
2. Policję		- tel. 997
3. Straż Miejską	- tel. 716-44-58
ZGŁOSZENIE PRZYJĄŁ: ..................................................
data i dokładna godzina ...........................................................

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 85/IV/2005 z dnia 28 lipca 2005 r.

Instrukcja ewakuacji
interesantów i pracowników Urzędu Miasta Zgierza
Prezydent Miasta po upewnieniu się o zaistnieniu sytuacji mogącej stanowić zagrożenie życia lub zdrowia dla osób przebywających w budynku wydaje polecenie przeprowadzenia natychmiastowej ewakuacji.
Prezydent Miasta, przed wydaniem polecenia o przeprowadzeniu natychmiastowej ewakuacji powinien rozważyć, czy drogi ewakuacyjne wolne są od zagrożenia, jeżeli ma wątpliwości - ewakuację zarządza dopiero po pirotechnicznym sprawdzeniu dróg przejścia.
Pracownicy zanim rozpoczną ewakuację na sygnał Prezydenta Miasta powinni sprawdzić, czy przypadkiem w pokoju i innych pomieszczeniach znajdują się przedmioty, które nie są ich własnością lub takie, których wcześniej tam nie było. W wypadku stwierdzenia obecności takich przedmiotów przekazują informację kierującemu akcją, a ten po przybyciu Policji - dowodzącemu akcją pirotechnikowi.
Pracownicy zanim rozpoczną ewakuację:
	zabezpieczają dokumenty i pieczęcie,

wyłączają urządzenia elektryczne, które sami wcześniej włączali (lampy biurowe, komputer, drukarka, czajnik),
pozostawiają otwarte drzwi wewnętrzne z kluczami w zamkach,
zabierają rzeczy osobiste tj. torby, teczki i inne przyniesione do pracy przedmioty,
następnie udają się do wyznaczonych miejsc zbiórek.
	Pracownicy którzy sami nie włączyli urządzeń elektrycznych nie powinni ich wyłączać.

Ochrona obiektu wzmacnia posterunki na zewnątrz  budynku nie wpuszczając ludzi do Urzędu, wykorzystując do tego celu Patrol Interwencyjny.

W przypadku zaistnienia zagrożenia Prezydent Miasta powiadamia:
1. Dyżurną Służbę Prezydenta, która telefonicznie powiadamia koordynatorów.
Patrz wykaz poniżej.
2. Policję 
tel. 997
3. Straż Pożarną
tel. 998
4. Straż Miejską
tel. 716-44-58


Plan
ewakuacji interesantów i pracowników
Urzędu Miasta Zgierza
w przypadku nagłego zagrożenia

Osobą odpowiedzialną za sprawne przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej jest Prezydent Miasta Zgierza.
W wypadku nieobecności Prezydenta za sprawne przeprowadzenie ewakuacji odpowiedzialną jest Osoba zastępująca.
Nadzór nad sprawnym przebiegiem ewakuacji sprawuje Naczelnik Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zgierza, a w razie jego nieobecności – Osoba zastępująca
Wyznaczam osoby odpowiedzialne (Koordynatorów) za wyprowadzenie interesantów i pracowników z budynku Urzędu:

Kondygnacja
Nazwisko i imię
Stanowisko
Numer telefonu.
Parter budynku 
Socha Jacek
Naczelnik Wydziału
Tel. 184
I piętro budynku 
Janiszewski Andrzej
Zastępca Naczelnika Wydziału
Tel. 230
II piętro budynku
Busiakiewicz Piotr
Naczelnik Wydziału
Tel. 270

Wyznaczam pracowników  odpowiedzialnych za pomoc Koordynatorom 
w czasie akcji ewakuacyjnej

Kondygnacja
Nazwisko i imiê
Stanowisko
Numer Telefonu
Parter budynku
Knapski Jerzy
Naczelnik Wydzia³u
tel. 130

B³aszczyk Ma³gorzata
Naczelnik Wydzia³u
tel. 117
I Piêtro budynku 
Pilarski Micha³ 
Zastêpca Naczelnika 
tel. 102
II piêtro budynku 
Dunin Artur
Naczelnik Wydzia³u
tel. 192

Zamojski Adam
Zastêpca Naczelnika Wydzia³u
tel. 227


Ewakuacja z budynku odbywa siê w nastêpuj¹cym porz¹dku:

parter	pracownicy oraz interesanci opuszczaj¹ pomieszczenia kieruj¹c siê do wyjœcia g³ównego w kierunku Placu Jana Paw³a II.
I piêtro	ewakuacja nastêpuje wyjœciem zapasowym w kierunku placu na zapleczu Urzêdu.
Ewakuacji zgromadzonych w sali obrad (pomieszczenie nr 114) odbywa siê wyjœciem zapasowym z sali (klucz znajduje siê w drzwiach) w kierunku placu na zapleczu Urzêdu.
II piêtro	ewakuacja nastêpuje wyjœciem zapasowym w kierunku placu na zapleczu Urzêdu.

Koordynatorzy kierują wszystkich pracowników na wyznaczone miejsca poza budynkiem Urzędu:

1) pracowników z parteru budynku – na Plac Jana Paw³a II
2) pracowników z I i II piêtra, a tak¿e z sali obrad – na plac zaplecza Urzêdu
3) interesantów przebywaj¹cych w Urzêdzie – na Plac Jana Paw³a II

Po przybyciu funkcjonariuszy Policji nale¿y postêpowaæ wed³ug ich wskazówek.

Za³¹cznik nr 3 do Zarz¹dzenia nr 85/IV/2005 z dnia 28 lipca 2005 r.

instrukcja alarmowa
w sprawie postępowania w przypadku bioterroryzmu
i ekoterroryzmu

Instrukcja postępowania podczas odbioru oraz dystrybucji korespondencji i przesyłek w Urzędzie, zwana dalej Instrukcją, reguluje zasady postępowania pracowników wykonujących czynności związane z sortowaniem przesyłek.
W celu zminimalizowania (wyeliminowania) zagro¿enia zaka¿eniami biologicznymi nale¿y:
a) odbiór i dystrybucjê przesy³ek przeprowadzaæ w wydzielonych pomieszczeniach.
b) pomieszczenia, o których mowa w pkt a) wyposa¿yæ w:
	pojemnik (worek) umo¿liwiaj¹cy zabezpieczenie podejrzanej przesy³ki - bie¿¹c¹ wodê i œrodki umo¿liwiaj¹ce dezynfekcjê r¹k, takie jak np.: Sterinol, Brauno – 2000 lub Jodobac

c) œrodki ³¹cznoœci umo¿liwiaj¹ce uruchomienie procedury postêpowania z materia³ami stwarzaj¹cymi zagro¿enie biologiczne lub chemiczne
d) pracownika dokonuj¹cego czynnoœci sortowania przesy³ek wyposa¿yæ w indywidualne œrodki ochrony:
- fartuch ochronny
- maskê zabezpieczaj¹ce drogi oddechowe
- rêkawice gumowe
- obuwie ochronne
e) pracowników sekretariatów przyjmuj¹cych przesy³ki wyposa¿yæ w rêkawice ochronne jednorazowego u¿ytku, maseczki i fartuchy ochronne a tak¿e przeszkoliæ indywidualnie w zakresie postêpowania z przesy³kami budz¹cymi w¹tpliwoœci.
f) za przeszkolenie oraz wyposa¿enie pracowników w odpowiedni sprzêt odpowiedzialny jest Naczelnik Zarz¹dzania Kryzysowego Urzêdu Miasta Zgierza.
W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu, jak np.:
	brak nadawcy,

brak adresu nadawcy,
przesy³ka pochodzi od nadawcy lub z miejsca, z którego nie spodziewamy siê,
b³êdu adresowego odbiorcy,
Nale¿y bezwzglêdnie:
	nie otwieraæ tej przesy³ki!

umieœciæ tê przesy³kê w grubym worku plastikowym na odpady, szczelnie zamkn¹æ (np. zawi¹zaæ na supe³, zakleiæ taœm¹, sznurkiem),
worek ten nale¿y umieœciæ w drugim grubym worku plastikowymi, szczelnie nale¿y zamkn¹æ, zawi¹zaæ supe³ i zakleiæ taœm¹ klej¹c¹.
paczki nie nale¿y przenosiæ – nale¿y pozostawiæ j¹ na miejscu,
	umyæ dok³adnie rêce i przeprowadziæ ich dezynfekcjê,
	powiadomiæ Policjê (tel. 997), Stra¿ Po¿arn¹ (tel. 998) i Powiatowego Inspektora Sanitarnego (tel. 714-03-30 lub 714-03-32 lub 714-02-68).
Po przybyciu w³aœciwych s³u¿b bezwzglêdnie stosowaæ siê do ich zaleceñ.
W przypadku, gdyby jednak¿e podejrzana przesy³ka zosta³a przypadkiem otwarta i zawiera³a jak¹kolwiek podejrzan¹ zawartoœæ w formie sta³ej (py³, wiêksze kawa³ki, jednolity blok, galaretê, pianê ) lub p³ynnej nale¿y:
1)	bezzw³ocznie powiadomiæ bezpoœredniego prze³o¿onego (telefonicznie),
2)	nie naruszaæ jej zawartoœci, nie rozsypywaæ, nie dotykaæ, nie przenosiæ, nie wdychaæ, nie w¹chaæ, nie powodowaæ ruchu powietrza w pomieszczeniu (wy³¹czyæ systemy wentylacji i klimatyzacji),
3)	ca³¹ zawartoœæ ostro¿nie umieœciæ w grubym worku plastikowym,
4)	umyæ dok³adnie rêce i przeprowadziæ ich dezynfekcjê,
5)	zaklejony worek umieœciæ w drugim worku i szczelnie zamkn¹æ,
6)	ponownie umyæ dok³adnie rêce i przeprowadziæ ich dezynfekcjê,
7)	powiadomiæ Policjê (tel. 997), Stra¿ Po¿arn¹ (tel. 998) i Powiatowego Inspektora Sanitarnego (714-03-30 lub 714-03-32 lub 714-02-68).
8)	Po przybyciu w³aœciwych s³u¿b bezwzglêdnie stosowaæ siê do ich zaleceñ.
W przypadku wysypania, wylania nieznanej substancji osoby przebywaj¹ce w danym pomieszczeniu powinny je opuœciæ, po zdjêciu fartucha ochronnego i obuwia

Zadania s³u¿b uczestnicz¹cych w prowadzeniu akcji ratunkowej:

1. POLICJA:
a) izolacja i ochrona miejsc (obiektów) i terenu.
b) pilotowanie pojazdów z materia³em zakaŸnym.
c) asysta wykonuj¹cych zadanie.
d) kontrola przestrzegania przez ludnoœæ wprowadzonych zarz¹dzeñ porz¹dkowych i sanitarnych.
e) ustalenie miejsca pobytu osób podejrzanych o zaka¿enie lub z kontaktu.

2. PAÑSTWOWA STRA¯ PO¯ARNA:
a) zabezpieczenie materia³ów potencjalnie niebezpiecznych.
b) pakowanie przedmiotów.
c) dezynfekcja kombinezonów ratowników.
d) zabezpieczenie terenu przed rozprzestrzenianiem siê zagro¿enia - ograniczenie i dezynfekcja miejsca ska¿enia.

3. TRANSPORT MATERIA£ÓW SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
W³aœciwie zabezpieczone materia³y dostarczane s¹ na polecenie wojewody do:
·	Pañstwowego Zak³adu Higieny w Warszawie, ul. Chocimska 24
·	Wojewódzkiego Zak³adu Higieny Weterynaryjnej (lista w za³¹czeniu).

WYKAZ SPALARNI NA TERENIE miasta Łodzi:
Lp.
Wyszczególnienie
Adres
telefony
1
Spalarnia Instytutu CZMP (inż. Jerzy Pawelczyk)
Łódź
ul. Rzgowska 281/289
271-20-10,
271-15-40
2
Stacja Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych „STUOM” Sp. z o.o. (Andrzej Kupczyński)
Łódź
ul. Mińska 2a 
681-02-40, 
640-37-08
3
Wojewódzka Stacja .Sanitarno-Epidemiologiczna
Łódź
ul. Wodna 40
674-84-20; 
674-81-36
4
Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Łódź
ul. Przybyszewskiego 10
681-27-11; 
684-23-14
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INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU ZAGROŻENIA NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI (w skrócie NSCH)

Współczesne zakłady przemysłowe z racji produkcji i transportu toksycznych środków przemysłowych stwarzają potencjalne zagrożenie dla środowiska. Skażenia mogą nastąpić na skutek błędu człowieka w eksploatacji urządzeń technicznych, awarii nośników substancji toksycznych lub terrorystycznej działalności. Rozprzestrzenianie się i zasięg zagrożeń w przyziemnej warstwie atmosfery zależy głównie od kierunku i prędkości wiatru, a także temperatury powietrza, infrastruktury miasta i ukształtowania terenu.
Na kierunku przesuwania się obłoku gazowego najpierw następuje szybki wzrost, a następnie wyraźny spadek stężeń gazu. Jeżeli znane są zasady postępowania, możliwym jest podjęcie skutecznych środków ochronnych jeszcze przed osiągnięciem wartości stężenia powodującego podrażnienia dróg oddechowych.
Ostrzeganie ludności o zagrożeniu niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (NSCh) przeprowadza się za pomocą:
·	syren alarmowych (dzwonów, gongów) - przerywanymi dźwiękami trwającymi 10 sekund przez 3 min. Przerwy wynoszą 14-25 sekund.
·	komunikatów nadawanych przez środki łączności oraz przez patrole policji, straży pożarnych, ratownictwa chemicznego lub innych służb porządkowych.
·	komunikatów nadawanych przez rozgłośnie radiowe oraz telewizję kablową lub lokalną.
Sygnał syreną dźwiękiem ciągłym trwającym 3 minuty nakazuje włączenie odbiorników radiowych i telewizyjnych na program lokalny („łódzką trójkę”)
Odwołanie alarmu ogłasza się za pomocą:
·	syren alarmowych (dzwonów, gongów) - dźwiękiem ciągłym trwającym 3 minuty
·	komunikatów.
Postępowanie w przypadku awarii NSCh
1.	Stosować się ściśle do poleceń nadawanych w komunikatach i rozpowszechnionych przez siły ratownicze i porządkowe.
2.	Całkowite bezpieczeństwo zapewnia zorganizowana ewakuacja przeprowadzona przed wystąpieniem zagrożenia. Ewakuować się zawsze w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru wiejącego w przyziemnej warstwie atmosfery.
3.	Nie podejmować żywiołowej, nieskoordynowanej ewakuacji, a szczególnie wtedy, gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo większej ilości osób. Jeżeli wystąpienie zagrożenia nie było poprzedzone sygnałem alarmowym i nie zorganizowano akcji ratowniczej, a ewakuacja indywidualna jest niebezpieczna, należy się schronić w budynkach i stosować się do poniższych zaleceń:
a) zamknąć szczelnie drzwi, okna, otwory wentylacyjne i inne
b) wykonać dodatkowe uszczelnienia przez rozłożenie wilgotnych tkanin na parapetach i na progach.
c) dla wszystkich osób chroniących się w pomieszczeniach przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia gazu do pomieszczenia. Częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go świeżą wodą podtrzymuje zdolność pochłaniania gazu toksycznego na stałym poziomie.
d) wykorzystać posiadane ewentualnie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
e) prowadzić stałą obserwację ulicy lub dróg dojazdowych, a w razie przebywania w pomieszczeniach większej ilości osób ustalić kolejność ewakuacji uzależniając ją od stanu zdrowia i kondycji poszczególnych osób.
f) nawiązać kontakt z Komendą Powiatową Policji i Państwowej Straży Pożarnej i przekazać informację o sytuacji.
g) nie chronić się w piwnicach, suterenach i innych pomieszczeniach położonych poniżej lub tuż przy powierzchni ziemi.
4.	W czasie akcji ratunkowej zachować spokój i opanowanie oraz przeciwdziałać panice.
 
5.	W przypadku wystąpienia lokalnego skażenia na skutek akcji bioterrorystycznej lub incydentu chemicznego powiadomić należy natychmiast Komendą Powiatową Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Dążyć do zabezpieczenia skażonego terenu, odizolowania dojścia osób postronnych, dokonać wstępnej neutralizacji i rozważyć ewentualność wyekspediowania niebezpiecznych substancji chemicznych poza teren budynków.

ZAKŁADY UTYLIZACYJNE
1
„EKOPUR”
Spółka z o.o.
Zgierz,
ul. A. Struga 30
przetwórstwo,
transport
714-01-94, 
714-01-15
2
„MALEX”
Zgierz,
ul. A. Struga 30
utylizacja,
trucizny
714-01-49,
714-02-78
3
„EKO-BORUTA” 
Spółka z o.o.
Zgierz,
ul. A. Struga 30
składowisko i utylizacja
714-01-62
4
PHU „EMZETJOT”
Łódź,
ul. Dąbrowskiego 17/21
utylizacja ropopochodnych
643-23-58
0-602449-487
5
ICZMP
Łódź,
ul. Rzgowska 281/289
odpady medyczne
645-10-00


