
Procedura awaryjna w przypadku skażenia chemicznego  

1. Jeśli dojdzie do skażenia chemicznego, powiadom służby ratownicze próbując określić 

rodzaj środka. Służby ratownicze mogą zarządzić ewakuację przedszkola. Osoba 

odpowiedzialna – dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

2. Jeśli to konieczne, uruchom akcję „OPUŚCIĆ BUDYNEK”. Osoba odpowiedzialna – dyrektor 

lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

3. Każdy związek chemiczny, który może zagrozić dzieciom wewnątrz budynku z całą 

pewnością zagrozi im również na zewnątrz. Jeśli czas jest krytycznym czynnikiem, konieczna 

może się okazać ewakuacja. W takiej sytuacji kierunek ewakuacji powinien przecinać 

kierunek wiatru. Nigdy w takiej sytuacji nie przeprowadzaj ewakuacji z wiatrem ani pod 

wiatr. 

4. Powiadom odpowiednią komendę straży pożarnej. Osoba odpowiedzialna – dyrektor lub 

członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

5. Powiadom właściwą komendę policji. Osoba odpowiedzialna – dyrektor lub członek 

Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

6. Powiadom kuratorium. Osoba odpowiedzialna – dyrektor lub członek Przedszkolnego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

7. Nauczyciele podają nazwiska brakujących dzieci dyrektorowi przedszkola. Nazwiska dzieci 

lub pracowników, których miejsca pobytu nie da się ustalić, zgłoś straży pożarnej i policji. 

Osoba odpowiedzialna – dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego. 

8. W obliczu zagrożenia i konieczności ewakuacji dzieci i personel opuszczają budynek 

przedszkola i gromadzą się w oznakowanym miejscu ( zgodnie z Procedurą Ewakuacji z 

budynku) : ogród przedszkolny – przy piaskownicy 

9. W obliczu zagrożenia i wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych bądź 

przedłużającej się ewakuacji , dzieci i personel przedszkola ewakuowane będą do: 

• Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Kombatantów 4 

• SDK „ODEON” ul. Szpitalna 9 

• Przedszkole Publiczne nr 4 im. Słonecznego Uśmiechu w Czeladzi ul. Miasta Auby 14 

 



10. Nie pozwalaj dzieciom ani pracownikom powrócić do budynku ani na teren przedszkola, 

dopóki straż pożarna lub policja nie ogłosi, że zagrożenie minęło. 

11. Po powrocie do przedszkola dokładnie wywietrz wszystkie pomieszczenia, otwierając 

wszystkie okna i drzwi. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego. 

  

 


