Zagrożenia, postępowanie w sytuacjach kryzysowych, numery telefonów alarmowych, inne możliwe kontakty oraz sygnały alarmowe.
Uwzględniając położenie geograficzne, charakter, rolę i miejsce w gospodarce, podstawowych zagrożeń należy dopatrywać się w niebezpieczeństwach związanych z degradacją środowiska naturalnego wynikająca z codziennej działalności człowieka, naruszeń zasad technologicznych i nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy, a także w nadzwyczajnych zagrożeniach spowodowanych siłami przyrody.
W związku z powyższym na obszarze Gminy Mogilno mogą wystąpić następujące
potencjalne zagrożenia:
1. pochodzenia naturalnego:
a) obejmujące dużą powierzchnię pożary traw, zarośli, lasów spowodowane uderzeniem
pioruna;
b) zakażenia biologiczne ludzi i zwierząt gospodarskich występujące jako odpowiednio
epidemie i epizootie,
c) wichury, śnieżyce, gradobicia,
d) susze,
2.

związane z rozwojem cywilizacyjnym i działalnością człowieka:
a) skażenia toksycznymi środkami przemysłowymi (TŚP), emitowanymi do atmosfery,
wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby w wyniku:
- awarii urządzeń, instalacji przemysłowych i zbiorników w zakładach produkujących,
wykorzystujących w procesie produkcji lub magazynujących te środki;
- wypadków w procesie transportu tych środków drogami kolejowymi i samochodowymi;
b) wielkie pożary występujące na dużym obszarze lub obejmujących wiele obiektów, a
powstałe w wyniku zapłonu lub wybuchu substancji chemicznych, awarii sieci
elektrycznych, maszyn i urządzeń, zaprószenia ognia lub podpalenia;
c) wypadki komunikacyjne mogące mieć charakter masowy lub katastrofalny np. kolejowe, drogowe, z udziałem wielu pojazdów, a także lotnicze, te ostatnie z uwagi na
fakt występowania w województwie lotnisk cywilnych i wojskowych oraz przebiegu
korytarzy powietrznych;
d) budowlane mogące powstać w wyniku rozszczelnienia instalacji gazowej i wybuchu
gazu lub wad konstrukcyjnych;
e) zakłócenia porządku i bezpieczeństwa publicznego spowodowane zamachami terrorystycznymi i inną działalnością zorganizowanych grup przestępczych, masowymi
wystąpieniami lub protestami społecznymi na różnym tle;
f) związane z wystąpieniem konfliktów zbrojnych;
g) sytuacje kryzysowe będące skutkami wtórnych katastrof np. głód, epidemie, klęski
ekologiczne.

3.

postępowanie w sytuacjach kryzysowych :
a) pochodzenia naturalnego:
pobieżna analiza wykazuje, iż zdarzenia kryzysowe pochodzenia naturalnego w
całości człowiek nie jest w stanie przewidzieć. Można w pewnym stopniu określić
możliwość jej powstania, ograniczyć jej rozmiary i skutki poprzez działania profilaktyczne w oparciu o zjawiska poprzedzające takie jak: ogłoszenia, nadanie komunikatów, wysłanie odpowiednich ekip i służb, prowadzenie monitoringu.
W przypadkach zaistnienia kryzysu każdy obywatel bezwzględnie zobowiązany jest
do poporządkowania się organom prowadzącym akcje ratunkową. Powinien mieć
włączone radio bateryjne na częstotliwości rozgłośni lokalnej, w celu uzyskania

komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania. Zabezpiecz swoje mieszkanie,
(dom);
- zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła,
- sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i zaopatrz się w niezbędne materiały i leki,
- przygotuj rzeczy, które mogą być potrzebne w czasie ewakuacji, tj. dokumenty,
odzież,żywność, wartościowe rzeczy.
b) związane z rozwojem cywilizacyjnym i działalnością człowieka:
zagrożenia wynikłe z rozwojem cywilizacyjnym i działalnością człowieka jest do
przewidzenia w większym stopniu ( poza miejscem i czasem awarii w transporcie,
niekontrolowane spusty do rzek i innych zbiorników wodnych ścieków przemysłowych, a także awarie instalacji przemysłowych).
Reagowanie w takich momentach zdarzenia oraz w jego trakcie to uruchomienie
sił i środków ratowniczych, zapewnienie pomocy poszkodowanym, prowadzenie
działań mających na celu likwidacje zagrożenia, ograniczenie wtórnych skutków
zdarzenia, ostrzeganie o skali zagrożenia i sposobach postępowania.
Stosuj się ściśle do poleceń służb ratowniczych lub komunikatów przekazywanych
przez lokalne środki przekazu – radio, TV, megafony.
Opuść rejon zagrożony, kierując się prostopadle do kierunku wiatru.
Powiadom o zagrożeniu najbliższe otoczenie, które może potrzebować specjalnej
pomocy przy małych dzieciach, starszych lub niepełnosprawnych osobach.
c) telefony alarmowe:
- Pogotowie Ratunkowe : 999
- Straż Pożarna : 998
- Policja : 997
- Numer alarmowy z telefonu komórkowego : 112
d) inne możliwe kontakty:
- Pogotowie Ciepłownicze : 052 315 59 19
- Pogotowie Energetyczne : 052 315 22 90
- Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne : 052 315 18 79; 052 315 24 32;
- Pogotowie Gazowe : 992 (Inowrocław);
- e-mail: zarzadzaniekryzysowe@mogilno.pl
4. sygnały alarmowe.

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE
Sposób ogłoszenia alarmów
Lp.

Rodzaj
alarmu

akustyczny system
alarmowy

środków masowego
przekazu

Sposób odwołania alarmów
wizualny sygnał
alarmowy

akustyczny
system alarmowy

środków masowego
przekazu

1

Alarm
powietrzny

- Ciągły, modulowany
dźwięk syreny w
okresie jednej minuty
- Następujące po sobie
sekwencje długich
dźwięków sygnałów
dźwiękowych pojazdów,
gwizdków, trąbek lub
innych przyrządów na
sprężone powietrze w
stosunku 3:1; w
przybliżeniu 3
sekundy dźwięku oraz
1 sekunda przerwy

Powtarzana
trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga!
ogłaszam alarm
powietrzny
dla ............

Znak czerwony
najlepiej w kszta łcie
kwadratu

Dźwięk ciągły
trwający 3
minuty

Powtarzana
trzykrotnie zapowied ź
słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwo łuję
alarm powietrzny
dla .............

2

Alarm o
skażeniach

- Przerywany modulowany
dźwięk syreny
- Sekwencja krótkich
sygnałów wydawanych
sygnałem dźwiękowym
pojazdu lub innym
podobnym urządzeniem
lub też uderzenia
metalem czy też innym
przedmiotem w
stosunku 1:1, w
przybliżeniu 1
sekunda wydawania
dźwięku oraz 1
sekunda przerwy

Powtarzana
trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga!
ogłaszam alarm o
skażeniach
........... (poda ć
rodzaj skażenia)
dla ..............

Znak czarny
najlepiej w kszta łcie
trójkąta

Dźwięk ciągły
trwający 3
minuty

Powtarzana
trzykrotnie zapowied ź
słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwo łuję
alarm o skażeniach
dla .............

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE
Lp.

Rodzaj
komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu
akustyczny
system alarmowy

środków masowego przekazu

1

Uprzedzenie o
zagrożeniu
skażeniami

Powtarzana trzykrotnie zapowied ź
słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajduj ąca
się na terenie .........
około godz. ........ min. .........
może nastąpić skażenie ............
(podać rodzaj skażenia)
w kierunku ........................
(podać kierunek)

2

Uprzedzenie o
zagrożeniu
zakażeniami

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o
zagrożeniu zakażeniami ustalają organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej

3

Uprzedzenie o
klęskach
żywiołowych i
zagrożeniu
środowiska

Powtarzana trzykrotnie zapowied ź
słowna: Informacja o zagro żeniu i
sposobie postępowania mieszkańców

Sposób odwołania komunikatu
akustyczny system
alarmowy

środków masowego
przekazu
Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna: Uwaga!
Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagro żeniu
...........
(rodzaj skażenia)
dla .........

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna: Uwaga!
Uwaga!
Odwołuję alarm o klęskach
.............
dla ..................

