ATAK TERRORYSTYCZNY
Skutkiem ataku terrorystycznego może być znaczna
liczba ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostawach
prądu, wody i gazu, brak łączności telefonicznej i internetowej,
ograniczony dostęp do opieki medycznej, zawieszenie
funkcjonowania komunikacji miejskiej, itd.

Możesz przygotować się na poradzenie sobie podczas ataku
terrorystycznego, korzystając z tych samych sposobów, które
znajdują zastosowanie podczas innych sytuacji kryzysowych:
bądź czujnym i zorientowanym w tym, co dzieje się w najbliższym otoczeniu.
Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma lub pojawia się mało znaków
ostrzegawczych,
w czasie podróży należy przedsięwziąć wszelkie możliwe środki ostrożności.
Zwracaj uwagę na rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania.
Nie przyjmuj od obcych osób żadnych pakunków. Nie pozostawiaj bagażu bez opieki,
zapamiętuj gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne.
Zawczasu pomyśl, którędy można by ewakuować się w pośpiechu z budynku, metra
lub zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj gdzie znajdują się klatki schodowe,
zapamiętuj elementy z najbliższego otoczenia.
Zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być
przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu.

Pamiętaj!
W celu uniknięcia bezpośredniego niebezpieczeństwa, zawsze
warto zachować czujność, zwłaszcza w miejscach, gdzie znajduje
się duża liczba ludzi, np. w trakcie zakupów, w podróży, podczas
uczestnictwa w imprezach masowych, uroczystościach religijnych

ALARM BOMBOWY
JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJI ZAGROŻENIA ATAKIEM BOMBOWYM
Jeżeli zauważyłeś przedmiot (pakunek, torbę, urządzenie, itp.) niewiadomego pochodzenia
pozostawione bez opieki, co do którego zachodzi podejrzenie, że może to być (może w nim być)
bomba NIE DOTYKAJ! NIE ZAGLĄDAJ !, postaraj się zabezpieczyć miejsce znalezienia przedmiotu
by uniemożliwić dostęp do niego osób trzecich - o jego zlokalizowaniu natychmiast powiadom
administratora obiektu lub Policję.
Jeśli widzisz „bombę”, to ona „widzi” też ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia.

JEŚLI OTRZYMASZ INFORMACJE „O BOMBIE” TELEFONICZNIE LUB E-MAILEM
zachowaj spokój, nie wpadaj w panikę, nie odkładaj słuchawki,
nie lekceważ informacji o „bombie”, rozmawiaj konkretnie i rzeczowo, zapamiętaj
jak najwięcej informacji,
przedłużaj rozmowę (np. udając trudności w zrozumieniu) by uzyskać jak najwięcej szczegółów,
zapisuj lub nagraj przebieg rozmowy, czas, sposób mówienia dzwoniącego,
przekazaną informację,
jeśli informacja dotarła e-mailem - zapisz i wydrukuj,
o otrzymanej informacji powiadom administratora obiektu lub Policję.

SPOSOBY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ALARMU BOMBOWEGO
pomyśl, którędy można się ewakuować z budynku, dworca, galerii handlowej lub innych
zatłoczonych miejsc,
odsuń się od ciężkich lub łatwo tłukących się przedmiotów, które mogą być przesunięte podczas
wybuchu,
pamiętaj by nie pozostawiać własnego bagażu bez opieki i nie przyjmować od obcych osób
żadnych pakunków,
ciekawość jest niebezpieczna - jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po
drodze informuj o zagrożeniu jak najwięcej osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących
się w jej stronę (informację przekazuj w sposób nie powodujący paniki),
po ogłoszeniu ewakuacji zachowaj spokój, zabierz rzeczy osobiste (torbę, kurtkę, telefony
komórkowe), sprawnie opuść zagrożone miejsce,
po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona kierowanie akcją,
w przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie ratuj na siłę swojego
samochodu (dotyczy to również innych cennych przedmiotów) - życie jest ważniejsze.

ZAWIADAMIAJĄC POLICJĘ ( 997, 112) PODAJ:
miejsce znalezienia i opis przedmiotu, który może być urządzeniem wybuchowym,
adres podłożenia urządzenia wybuchowego,
w przypadku informacji przekazanej telefonicznie: dokładną treść rozmowy
z informującym o podłożeniu ładunku wybuchowego,
w przypadku informacji przekazanej mailem: przeczytać treść e-maila z informacją,
godzinę otrzymania informacji,
swoje imię, nazwisko, numer telefonu, z którego przekazywana jest informacja oraz godzinę,
uzyskaj od Policji potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia. 

PODEJRZANA PRZESYŁKA
CO POWINNO WZBUDZIĆ PODEJRZENIA
przesyłka od nadawcy lub z miejsca budzącego podejrzenia,
przesyłka niezwykła, podejrzana ze względu na wagę, wymiary, kształt, zapach,
wewnątrz przesyłki widać cienką folię lub druciki/przewody,
opakowanie brudne, zatłuszczone, zabarwione lub nasączone substancją zapachową,
dodatkowy lub niespotykany materiał, z powodów nieznanych lub trudnych do określenia,
chroniący zawartość przesyłki np. taśmy oklejające przesyłkę, siatki, żyłki, ramki/taśma klejąca
wzdłuż krawędzi koperty/przesyłki,
nieuzasadnione i niespodziewane oznakowanie przesyłek napisami typu: „Do rąk własnych”,
„Poufne”, „Doręczyć osobiście” itp.

JEŚLI PRZESYŁKA WYDAJE CI SIĘ PODEJRZANA
nie odbieraj jej od kuriera, posłańca, listonosza,
jeżeli taką przesyłkę znalazłeś w skrzynce, NIE OTWIERAJ JEJ, włóż ją ponownie do skrzynki,
zamknij skrzynkę,
jeśli zabrałeś przesyłkę do domu, NIE OTWIERAJ JEJ, umieść w grubym worku plastikowym
i szczelnie zaklej go taśmą klejącą,
worek umieść w drugim grubym plastikowym worku, ten również szczelnie zamknij - zawiąż
na supeł i zaklej taśmą klejącą,
pakunku nie przenoś - najlepiej, by pozostał na miejscu,
zamknij okna i drzwi (zabezpiecz pomieszczenie przed dostępem innych osób), wyłącz systemy
wentylacyjne i klimatyzację,
natychmiast powiadom Policję nr 997 lub Straż Pożarną nr 998 lub nr alarmowy 112 - stosuj się
do wskazówek odpowiednich służb,
jeśli to możliwe dokładnie umyj mydłem ręce i twarz.

JEŚLI OTWORZYŁEŚ PRZESYŁKĘ, A JEJ ZAWARTOŚĆ WYDAJE SIĘ PODEJRZANA
(proszek, pył, kawałki, blok, galareta, piana, płyn)
nie naruszaj jej zawartości: nie rozsypuj, nie przenoś, nie dotykaj, nie wąchaj, nie powoduj ruchu
powietrza w pomieszczeniu (zamknij okna i drzwi, wyłącz systemy wentylacyjne i klimatyzację),
w miarę możliwości załóż rękawiczki a twarz zabezpiecz maseczką, chustą lub innym izolatorem,
całą zawartość przykryj foliowym workiem (w przypadku braku worka, może być papier np.
gazeta) który należy szczelnie przykleić do podłoża na którym została otwarta,
w przypadku braku odpowiednich opakowań, unikać poruszania i przemieszczania przesyłki,
jeśli to możliwe dokładnie umyj mydłem ręce i twarz,
jeżeli wykonanie opisanych wyżej czynności nie jest możliwe, nie rób nic z przesyłką, opuść
pomieszczenie, zabezpiecz przed dostępem osób postronnych,
natychmiast powiadom Policję nr 997 lub Straż Pożarną nr 998 lub nr alarmowy 112 stosuj się do wskazówek odpowiednich służb,
osoby mające kontakt z przesyłką powinny zebrać się w jednym odizolowanym miejscu
i czekać na przybycie właściwych służb.

-

KIEDY ZOSTANIESZ ZAKŁADNIKIEM TERRORYSTÓW
Przestrzegaj następujących wskazówek
Jeżeli usłyszałeś strzały w miejscu gdzie się znajdujesz – nie uciekaj, przyjmij,
jeżeli to możliwe pozycję leżącą za najbliższą osłoną.
Staraj się unikać dłuższego kontaktu wzrokowego z terrorystą – to wzbudza agresję.
Nie odwracaj się tyłem do terrorysty.
Wykonuj polecenia terrorystów, nie dyskutuj z nimi – odpowiadaj po dłuższym
namyśle.
Nie stawiaj oporu.
Nie wykonuj poleceń terrorystów w sposób gwałtowny.
Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z konkretnymi
ludźmi – człowiekiem (personifikacja).
Staraj się zachować spokój, znajdź postawę pośrednią między agresją,
pasywnością i uległością.
Nie zwracaj na siebie uwagi terrorystów (poprzez np. dyskutowanie, częste
zadawanie pytań, gwałtowne ruchy, obelgi, obraźliwe zwroty).
Pytaj zawsze o pozwolenie np. pójścia do toalety, wstania, otworzenia torby.
Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste.
Jeżeli jest to możliwe usuń /wyrzuć niepostrzeżenie oznaki zajmowanej pozycji
zawodowej, które mogą spowodować agresję u terrorystów.
Stawiaj sobie drobne cele (np. uzyskanie od terrorystów wody, posiłku, opatrunku,
możliwość skorzystania z toalety, udzielenie pomocy innej osobie), realizuj
je i wyznaczaj kolejne.
Stawiaj sobie przyszłe cele – co będziesz robił po uwolnieniu, uzasadniające wolę
przeżycia.
Staraj się utrzymywać sprawność fizyczną i umysłową – myśl pozytywnie.
Staraj się dbać o higienę osobistą.
Pamiętaj, wśród innych zakładników może być osoba współpracująca z terrorystami.
Nie ujawniaj własnych obaw i innych słabych punktów – kontroluj swoje reakcje.
Nie blokuj drogi ucieczki terrorystów.
Staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących
porywaczy i otoczenia – może to pomóc organom ścigania w dalszych działaniach.

Pamiętaj!
Twoim zadaniem jest przetrwanie!

POSTĘPOWANIE W TRAKCIE OPERACJI
ANTYTERRORYSTYCZNEJ
Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów
– możesz zostać uznany za terrorystę.
Połóż się na podłodze, spróbuj znaleźć najbliższą osłonę, trzymaj ręce z otwartymi
dłońmi najlepiej na wysokości głowy.
Nie próbuj pomagać, nie atakuj terrorystów.
Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniu,
nawet jeżeli będą gwałtowne i nie zabieraj czasu zadawaniem pytań lub dyskusją.
Nie trzyj oczu w przypadku użycia granatów łzawiących.
Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej,
nie zatrzymuj się na przykład w celu zabrania rzeczy osobistych.
Odpowiadaj na pytania funkcjonariusza (przedstaw się i odpowiedz
jak znalazłeś się na miejscu zamachu), bądź jednak przygotowany
na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki twoja tożsamość
nie zostanie potwierdzona.

Pamiętaj!
Wszystkie czynności wykonywane przez zespół antyterrorystyczny
prowadzone są dla twojego bezpieczeństwa.
Staraj się uspokoić – akcja antyterrorystyczna wywołuje zamieszanie i panikę
oraz szok zakładników.

Źródło: KG PSP,
MAiC

