BURMISTRZ MIASTA I GMINY PILICA
SZEF OBRONY CYWILNEJ GMINY

ZASADY
OCHRONY ŻYWNOŚCI I WODY PRZED SKAŻENIAMI
Podstawową zasadą ochrony przed skażeniami jest hermetyzacja gotowych
produktów spożywczych i izolacja surowców przeznaczonych do ich wyrobu
przed wpływem środowiska zewnętrznego.

OCHRONA ŻYWNOŚCI POLEGA NA:
W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
• Zgromadzeniu możliwie dużych zapasów nieskażonej żywności.
• Dokładnym uszczelnieniu piwnic, magazynków, składzików itp.
• Przechowywaniu artykułów żywnościowych w szczelnych pojemnikach i opakowaniach
(lodówki, skrzynie, beczki, pojemniki plastykowe, szklane, wielowarstwowe worki papierowe,
foliowe it p.).

W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH I JEDNOSTKACH
HANDLOWYCH
• Przechowywaniu artykułów spożywczych w szczelnych pomieszczeniach jak chłodnie
składowe, elewatory zbożowe, podziemne magazyny wyposażone w urządzenia
filtrowentylacyjne.
• Dodatkowym uszczelnieniu zwykłych pomieszczeń magazynowych oraz przykryciu
plandekami, folią itp. zgromadzonych tam produktów.
• Używaniu do transportu samochodów chłodni, hermetycznych kontenerów, cystern itp.
lub stosowaniu odpowiednich opakowań i ochronnych nakryć.

OCHRONA WODY POLEGA NA:
• Zgromadzeniu maksymalnych zapasów nieskażonej wody w konwiach, beczkach i innych
szczelnych pojemnikach.
• Szczelnym okryciu studni przydomowych.
• Zabezpieczeniu przeciwdywersyjnym innych ujęć wody.

P A M I Ę T A J

«

O TWOIM PRZETRWANIU W TERENIE SKAŻONYM DECYDUJE
ILOŚĆ ZGROMADZONEJ WODY I ŻYWNOŚCI ORAZ SPOSÓB
JEJ OCHRONY

•ALARMOWANIE I OSTRZEGANIE*

Sygnały alarmowe i ostrzegawcze przekazywane są przez syreny alarmowe (niektóre
syreny posiadają możliwość emitowania alarmów i komunikatów głosowych) oraz
środki masowego przekazu - radio i telewizję. W niektórych gminach, powiatach i
województwach wykorzystywane s ą także inne sposoby informowania ludności np.
wiadomościami tekstowymi (SMS) poprzez sieć telefonii komórkowej, megafony oraz
powiadamianie od domu do domu.
ALARMY
Alarm ogłaszany jest w przypadku wystąpienia zagrożeń trzyminutowym sygnałem
modulowanym. Odwoływany jest przez trzyminutowy sygnał ciągły.
OSTRZEŻENIA
Ostrzeżenia przekazywane w przypadku kiedy istnieje ryzyko wystąpienia
zagrożeń. Komunikaty ostrzegawcze przekazywane s ą w środkach masowego
przekazu.
SYGNAŁY A L A R M O W E
Ogłoszenie alarmu:
S
Sygnał akustyczny:
Modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut
s
W środkach masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwagal Uwaga! Ogłaszam
alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.)
dla
s
Wizualny sygnał alarmowy:
Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury
geometrycznej

Odwołanie alarmu:
V Sygnał akustyczny:
Ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut
•s W środkach masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję
alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.)
dla

Regionalny System Ostrzegania

