
 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

ZAGROŻENIA NIEBEZPIECZNYMI  

ŚRODKAMI CHEMICZNYMI 

Opracowano: 26.08.2020 r. 

 

Przez zagrożenie chemiczne rozumiemy uwolnienie niebezpiecznych dla ludzi  

i środowiska pierwiastków chemicznych oraz ich związków, mieszanin lub roztworów 

występujących w środowisku lub powstałych w wyniku działalności człowieka.  

 

I. SYTUACJA, GDY NASTĄPIŁO SKAŻENIE SZKOŁY – na zewnątrz budynku 

(SZKOŁA OTRZYMUJE INFORMACJĘ O MOŻLIWYM SKAŻENIU 

SUBSTANCJĄ CHEMICZNĄ - NP. MAIL, TELEFON O ZAMIARZE ATAKU) 

Należy wówczas: 

1. Zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, osoby przebywające                      

na zewnątrz ewakuować do budynku szkoły. 

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 szkoły: zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne. 

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 środków chemicznych do wnętrza pomieszczeń. 

6. Powstrzymać się od picia i spożywania posiłków 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. 
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II. SYTUACJA, GDY SZKOŁA ZOSTAŁA SKAŻONA SUBSTANCJĄ 

CHEMICZNĄ, ZAGROŻENIE ZOSTAŁO WYKRYTE NATYCHMIAST                      

LUB SZYBKO PO JEGO POJAWIENIU SIĘ - wewnątrz budynku 

Należy wówczas: 

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, 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 – dyrektor 

szkoły, pedagog szkolny, wychowawca klasy. 

5. Zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i ewakuować je w rejon 

ewakuacji (np. boisko, parking).  

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 i pić do czasu uzyskania zgody 

odpowiednich służb - policja, straż pożarna, wyspecjalizowana jednostka zwalczania 

skażeń i zakażeń. 

9. Sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się  

w odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji, straży pożarnej, 

wyspecjalizowanej jednostce zwalczania skażeń i zakażeń. 

10.  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. 

11. Powstrzymać się od picia i spożywania posiłków oraz prac wymagających dużego 

wysiłku. 

12. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie  

z otrzymanymi od nich wytycznymi. 
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III. SYTUACJA, GDY SZKOŁA ZOSTAŁA SKAŻONA SUBSTANCJĄ 

CHEMICZNĄ, A ZAGROŻENIE ZOSTAŁO WYKRYTE PÓŹNO 

(NP. 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 – dyrektor 

szkoły, pedagog szkolny, wychowawca klasy. 

3. Przykryć substancję np. kocem, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się. 

4. Pozamykać okna oraz drzwi, 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 ewakuować do wnętrza szkoły: wszystkich uczniów, nauczycieli oraz 

pracowników znajdujących się bezpośrednio poza budynkiem na terenie szkolnym.  

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

pożarną, pogotowie ratunkowe. 

8. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie  

z otrzymanymi od nich wytycznymi. 

 

Sposób postępowania z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

Osobami odpowiedzialnymi za opracowanie listy uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi i jej uaktualnianie są: wychowawca klasy, pedagog szkolny. 

1. Osobą odpowiedzialną za zapoznanie wszystkich nauczycieli z zachowaniami                                

i reakcjami uczniów z określoną niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą                      

w roku szkolnym jest pedagog szkolny. 

2. Osobą odpowiedzialną za opracowanie i modyfikację procedur postępowania                          

z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w sytuacji zagrożenia                  

w roku szkolnym jest lider zespołu wychowawczo – profilaktycznego  

(efekt pracy całego zespołu wychowawczo - profilaktycznego). 

3. Sposób postępowania z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w sytuacji 

zagrożenia np.: 
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Uczeń z zaburzeniami emocjonalnymi:  

 wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za opiekę nad uczniem, 

 podjęcie próby uspokojenia ucznia, 

 w sytuacji bezpośredniego zagrożenia - przytrzymanie i unieruchomienie ucznia                  

np. na podłodze,  

 uzyskanie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na zastosowanie wszelkich 

środków (również przymusu) w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. 

 


