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SZKOŁA PODSTAWOWA nr 209 

im. Hanki Ordonówny w Warszawie 
 
 
 

 



PROCEDURA 

POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA INCYDENTEM BOMBOWYM, 

TERRORYSTYCZNYM 

 

 

Przypadek nr 1 ‒ Informacja o podłożeniu bomby 

  

Zachowaj spokój! 

 

1. Jeżeli jest to informacja telefoniczna:  

 słuchaj uważnie,  

 zapamiętaj jak najwięcej,  

 jeżeli masz taką możliwość, nagrywaj rozmowę – jeśli nie – spróbuj zapisywać infor-

macje,  

 zwróć uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz wszelkie 

dźwięki w tle,  

 nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki,  

 jeżeli twój telefon posiada funkcję identyfikacji numeru dzwoniącego – zapisz ten 

numer.  

2. Jeżeli jest to wiadomość pisemna, zabezpiecz ją tak, aby nikt jej nie dotykał ‒ przekażesz 

ją Policji.  

3. Po zakończeniu rozmowy niezwłocznie zadzwoń pod jeden z poniższych numerów alar-

mowych:  

a) 997 ‒ Policja,  

b) 112  
c) 96 56 ‒ Służba Dyżurna Miasta.  

4. Zaalarmuj zarządcę budynku.  

5. Zadzwoń do właściwego Wydziału Oświaty i Wychowania i Kuratorium Oświaty.  

6. Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób, który nie wywoła pani-

ki!  

7. Zarządź przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją. 

 

UWAGA! Poinstruuj uczniów o zabraniu ze sobą rzeczy osobistych: plecaków, reklamówek 

itp.  

 

8. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze.  

9. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.  

10. W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykaj go i nie otwieraj.  

11. W miarę możliwości ogranicz dostęp osobom postronnym.  

12. Dokonaj próby ustalenia właściciela przedmiotu. 

 

Po przybyciu właściwych służb bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń.  

 



Przypadek nr 2 ‒ Wykrycie / znalezienie bomby (podejrzanego przedmiotu)  

 

Zachowaj spokój! 
 

1. Nie dotykaj podejrzanego przedmiotu.  

 

UWAGA! Jeśli widzisz „bombę” to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia. 

  

2. Zadzwoń pod jeden z poniższych numerów alarmowych:  

a) 997 ‒ Policja  

b) 112  
c) 96 56 ‒ Służba Dyżurna Miasta.  

3. Zabezpiecz, w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób uniemożliwiający dostęp 

osobom postronnym – głównie uczniom, nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeń-

stwo.  

4. Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób, który nie wywoła pani-

ki!  

5. Zarządź przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.  

6. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze.  

7. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.  

8. Otwórz okna i drzwi.  

9. Usuń z otoczenia wszystkie materiały łatwopalne.  

10. Nie używaj w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych (radiotelefonów, telefo-

nów komórkowych).  

 

Po przybyciu właściwych służb bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń.  

 

 

Przypadek nr 3 ‒ Po wybuchu bomby  

 

Zachowaj spokój! 

 

1. Oceń sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnij się, jakiego rodzaju za-

grożenia spowodował wybuch.  

2. Zadzwoń pod jeden z poniższych numerów alarmowych:  

a) 96 56 ‒ Służba Dyżurna Miasta  

b) 112.  

3. Udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym.  

4. Sprawdź bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych, a następnie zarządź przeprowa-

dzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.  

5. W przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podejmij działania odpowiednie 

do sytuacji.  

 

Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń! 

 
 
 


