
POSTĘPOWANIE W REJONIE ZAGROŻENIA BRONIĄ JĄDROWĄ, CHEMICZNĄ I BIOLOGICZNĄ ORAZ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA INNYCH ZAGROŻEŃ

W ramach samokształcenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przygotował kolejny  
artykuł związany  z postępowaniem w rejonach zagrożenia różnego rodzaju bronią jądrową, chemiczną i biologiczną.

Rejon porażenia bronią jądrową
Największe zagrożenie życia ludzkiego występuje w tym rejonie bezpośrednio po wybuchu jądrowym. Jeżeli w momencie wybuchu ludzie znajdowali się w schronie, który nie został 
uszkodzony, powinni w nim pozostać do chwili otrzymania zezwolenia na wyjście. 
Po wyjściu ze schronu należy zwrócić uwagę na znaki ostrzegawcze, które do tego czasu mogą zostać rozstawione. Szczególną uwagę należy zwrócić na znaki informujące o skażeniu terenu. 
Przebywając w terenie skażonym, należy przestrzegać następujących zasad:
   - skrócić do niezbędnego minimum czas przebywania,
   - nie wzniecać kurzu, a zimą nie wnosić śniegu do pomieszczeń nieskażonych,
   - nie brać do rąk żadnych przedmiotów,
   - omijać kałuże wody,
   - nie pić skażonej wody i nie spożywać skażonych produktów żywnościowych,
   - nie opierać się o drzewa, ściany budynków itp.,
   - zwracać uwagę na to, by nie zabrudzić nieosłoniętych części.

Porażenie bronią chemiczną
Po stwierdzeniu występowania bojowych środków trujących ludzie znajdujący się w pomieszczeniach lub budowlach ochronnych, które nie są hermetyczne, powinni założyć maski  
przeciwgazowe lub zastępcze środki ochrony dróg oddechowych. Osoby opuszczające te pomieszczenia lub osoby, które napad chemiczny zastał poza nimi, powinny założyć odzież 
ochronną lub zastępczą. W miarę możliwości należy jak najszybciej opuścić teren objęty skażeniami w kierunku wskazanym przez odpowiednie organy obrony cywilnej. Zwierzęta, które 
znalazły się w terenie skażonym środkami trującymi muszą być poddane zabiegom weterynaryjnym.

Porażenie bronią biologiczną
W przypadku stwierdzenia skażenia bakteriologicznego określa się rejon skażenia, izoluje od otoczenia osoby przebywające w nim (kwarantanną), wprowadza stosowne ograniczenia 
i przystępuje do likwidacji skutków użycia broni biologicznej. Do podstawowych obowiązków obywateli znajdujących się w rejonie objętym kwarantanna, należy ścisłe przestrzeganie 
zarządzeń lokalnych władz, a zwłaszcza dotyczących:
   - przebywania i poruszania się w tym rejonie,
   - utrzymywanie higieny,
   - wykonywania podstawowych przedsięwzięć profilaktycznych,
   - uboju zwierząt zakażonych i spożywania mięsa,
   - współdziałania zdrowej ludności z podziałami prowadzącymi likwidacji zakażeń.

Porażenie niebezpiecznymi środkami chemicznymi
Skażenie środowiska toksycznymi środkami przemysłowymi może nastąpić z obiektów stałych (zakłady przemysłowe) lub ruchomych (cysterny kolejowe i samochodowe). 
Należy wtedy zachować się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych.
Stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach, głównie środkami nagłaśniającymi umieszczonymi na samochodach.
Przebywając na terenie otwartym należy:
   -  zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, pary),
   - opuścić zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,
   -  udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych.
Przebywające w pomieszczeniach osoby, które z jakichkolwiek przyczyn przed wystąpieniem skażeń nie zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia powinny:
   - włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych,
   - zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń,
   - pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem, lub szmatami drzwi, okna, otwory wentylacyjne, przebywać w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych,
   - osoby wyposażone w maski przeciwgazowe zakładają je,
   - do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych,
   - wstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac wymagających wysiłku a więc dużego zapotrzebowania na tlen,
   - wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizora), wygasić wszystkie płomienie,
   - do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampon z gazy, ręcznik itp.

Porażenie bronią klasyczną
W rejonie porażenia bronią klasyczną nie ma potrzeby stosowania środków ochrony dróg oddechowych, oczu i skóry. W czasie prowadzenia prac ratowniczych i udzielania pomocy  
poszkodowanym w tym rejonie należy uważać na niewybuchy, miny, które stanowią duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Sposób postępowania w przypadku znalezienia niewybuchu
Zdarzenie powodujące sytuację kryzysową.-zagrożenie niewybuchem ‒ występuje w wyniku ujawnienia niewybuchów i niewypałów w postaci:
   - zapalników,
   - pocisków,
   - bomb lotniczych,
   - nabojów artyleryjskich i karabinowych,
   - pancerzownic,
   - granatów,
   - min wszelkich typów,
   - ładunków materiałów wybuchowych,
   - złomu metalowego zawierającego resztki materiałów wybuchowych.

Należy mieć świadomość, że materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej w praktyce są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od 
daty produkcji zachowują swe właściwości wybuchowe.

Pojęcie niewybuchu odnosi się do środków zawierających materiał wybuchowy o charakterze kruszącym lub analogicznych, w których wybuch ma charakter detonacji, ale również, oprócz 
środków bojowych, mogą to być też cywilne niszczące materiały wybuchowe (stosowane np. w kopalniach), oraz szereg innych środków pirotechnicznych, jak środki uruchamiające 
mechanizmy lub stosowane w celach widowiskowych. Za niewybuchy uznaje się czasami także przedmioty, które mogą detonować mimo że pierwotnie nie były do tego przeznaczone.
Niewybuchem jest np. poduszka powietrzna z rozbitego samochodu, która nie zadziałała i dlatego w każdej chwili może eksplodować. Niezachowanie należytych środków  
bezpieczeństwa po odnalezieniu niewybuchu/niewypału, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu nieszczęść,  
a nawet do śmierci. Miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie przekazać informację o znalezisku  
odpowiednim służbom.

ZASADY ZGŁASZANIA:
UWAGA!
Po znalezieniu niewybuchu, niewypału, bomby w celu ochrony ludzi należy powiadomić Policję 997
Informując o znalezieniu niewybuchu należy podać następujące dane:
   - precyzyjnie określić miejsce odnalezienia,
   - określić co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość,
   - podać telefon /adres kontaktowy/ do osoby informującej o znalezisku.

Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy!


