Postępowanie w przypadku podejrzenia wskazującego na możliwe zagrożenie
o charakterze terrorystycznym oraz w sytuacji jego wystąpienia

Należy uważnie obserwować otoczenie
– zwracać uwagę na:

nietypowe
zachowania osób
nieadekwatne do
sytuacji i okoliczności
np. osoby zdenerwowane
bez wyraźnej przyczyny
lub próbujące zostawić
pakunki w miejscach
publicznych

przedmioty pozostawione
bezopieki w miejscach
publicznych

podejrzany wygląd lub
zawartość otrzymanej
przesyłki

np. teczki, paczki, pakunki

np. przesyłka bez danych i
adresu nadawcy bądź
z niespodziewanego miejsca

samochody,
w szczególności
dostawcze, pozostawione
w nietypowych miejscach
np. w pobliżu kościołów lub
miejsc organizowania imprez
masowych i zgromadzeń

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń wskazujących na możliwość
wystąpienia zagrożenia o charakterze terrorystycznym:
np.

podłożenia ładunku
wybuchowego
w pomieszczeniu
należy oddalić się z
miejsca zagrożonego
wybuchem

otrzymaniapodejrzanej
przysyłki
należy położyć ją na gładkiej
powierzchni i oddalić się
na odległość minimum 10 m,
(przesyłki nie wolno ściskać
ani deformować)

zauważenia
podejrzanego pakunku
nie należy go dotykać,
przesuwać ani podnosić

podłożenia ładunku
wybuchowego
w samochodzie
należy oddalić się
z miejsca zagrożonego
wybuchem

należy NATYCHMIAST zgłosić to
•

•
informacji o zagrożeniu nie wolno lekceważyć!
w miarę możliwości sfotografować podejrzany incydent

na numer alarmowy

na numer alarmowyPolicji

112

997

W przypadku uzyskania nawet
niepotwierdzonej informacji o podłożeniu
ładunku wybuchowego w obiekcie
użyteczności publicznej

należy natychmiast
powiadomićPolicję
oraz pracowników ochrony, jeżeli obiekt
którego dotyczy zgłoszenie jest chroniony

Zasady postepowania w sytuacji zakładniczej
żliwe – pozycję leżącą za najbliższą osłoną;
W przypadku strzałów – nie uciekać, przyjąć – jeżeli to możliwe – pozycję leżącą
za najbliższą osłoną

Starać się zachować opanowanie – myśleć pozytywnie

Nie stawiać oporu

Nie odwracać się tyłem do terrorystów

Nie zwracać na siebie uwagi terrorystów

Niedyskutować z terrorystami– odpowiadać po dłuższym namyśle

Nie wykonywać poleceń terrorystów w sposób gwałtowny
Unikać dłuższego kontaktu wzrokowego z terrorystami – to może wzbudzić ich agresję,
natomiast starać się dyskretnie ich obserwować oraz zapamiętać jak najwięcej szczegółów
(może to pomóc organom ścigania na dalszym etapie działań)

Zasady postępowania w trakcie operacji antyterrorystycznej
Starać się zachować spokój

Nie uciekać z miejsca zdarzenia

Nie wykonywać gwałtownych ruchów

Położyć się na podłodze, spróbować znaleźć najbliższą osłonę, trzymać ręce z otwartymi
dłońmi najlepiej na wysokości głowy

Wykonywać poleceniajednostki antyterrorystycznej

Nie próbowaćpomagać, nie atakować terrorystów

