Zarządzenie Nr 2/07
Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 12 lutego 2007 r.
w sprawie powołania obsady i ustanowienia „Punktu Kontaktowego"
(Punktu Alarmowania).
Na podstawie zarządzenia nr 02/2007 Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie określenia podległych i nadzorowanych
jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, w których mają
funkcjonować stałe dyżury oraz punkty kontaktowe (punkty alarmowania),
zarządzam:

§1
1. Celem umożliwienia wzajemnego komunikowania się, przekazywania informacji
o zdarzeniach i zagrożeniach w stałej gotowości obronnej państwa między Teatrem,
a Urzędem Marszałkowskim, wojewódzkim, powiatowym i miejskim Centrum
Reagowania Kryzysowego w czasie służbowym, ustanawiam:
„Punkt Kontaktowy"
2. Punkt Kontaktowy pełni jednocześnie rolę punktu alarmowania.

§2
Punkt Kontaktowy (Punkt Alarmowania) zostaje utworzony w oparciu o stanowiska pracy
dopołudniowej występujące w sekretariacie teatru:
1. Kierownik sekretariatu -Specjalista ds. pracowniczych
2. Referent - maszynistka
§3
Zasady funkcjonowania systemu ostrzegania, alarmowania i przekazywania informacji
w stałej gotowości obronnej państwa określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§4
Wykonanie dokumentacji i przeszkolenie pracowników Punktu Kontaktowego oraz
zapoznanie z zasadami funkcjonowania Punktu Kontaktowego, dyrektora artystycznego
i kierowników działów teatru powierzam inspektorowi ds. obrony cywilnej.
§5
Stosowne instrukcje oraz dokumentację Punktu Kontaktowego stanowi załącznik nr 2.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Jadw\
Załączniki: szt. 2
1. Zasady funkcjonowania Punktu Kontaktowego
2. Dokumentacja Punktu Kontaktowego

Teatr im. Wilama Tjorzyey w Toruniu
Załącznik nr 2 do zarządzenia
nr 2/07 Dyrektora Teatru
z dnia 12 lutego 2007 r.
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1. Zarządzenie nr 2/07 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie powołania obsady i ustanowienia „Punktu Kontaktowego" (Punktu Alarmowania):
• zasady funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania
oraz przekazywania informacji o zdarzeniach i zagrożeniach na
terenie Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu w stałej gotowości obronnej państwa.

2 . Wykaz przeszkolonych pracowników Punktu Kontaktowego.
3 . Wykaz osób funkcyjnych w teatrze.
4. Instrukcje alarmowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub
znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej :
»

• protokół
nicznego,

z przeprowadzonego

rozpoznania minersko-pirotech-

• wskazówki do prowadzenia rozmowy ze zgłaszającym o podłożeniu „bomby".
• PROCEDURA NR 1

5 . Instrukcja postępowania w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia.
SI PROCEDURA NR 2
6. Zestawienie łączności kierowania i współdziałania.
7. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2006 r:
- Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe i Komunikaty ostrzegawcze

8. Dziennik ewidencji informacji Punktu Kontaktowego.

Załącznik nr 1 do zarządzenia
nr 2/07 Dyrektora Teatru
z dnia 12 lutego 2007 r.

ZASADY FUNKCJONOWANIA
systemu ostrzegania i alarmowania oraz przekazywania informacji o zdarzeniach
i zagrożeniach na terenie Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu w stałej
gotowości obronnej państwa.

§1
1. Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu zobowiązany jest do przekazywania informacji do
Punktu Kontaktowego (Punktu Alarmowania) Urzędu Marszałkowskiego o zdarzeniach
i zagrożeniach występujących na terenie własnej jednostki w stałej gotowości obronnej
państwa.
2. Przekazywanie powyższych informacji następuje za pośrednictwem osobistym dyrektora
teatru (dyrektora artystycznego, kierownika działu).
3. Punkt Kontaktowy (Punkt Alarmowania) Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, mieści się w portierni budynku, czynny całą dobę telefon nr 0 56 62 18 201
4. Zakres przekazywanych informacji dotyczy w szczególności:
a) pożarów i miejscowych zagrożeń,
b) niewypałów i niewybuchów,
c) naruszenia porządku publicznego,
d) niepokojów i protestów społecznych,
e) zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
f) innych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo budynku i pracowników.
5. Informacje należy przekazywać w trybie:
> doraźnym - telefonicznie natychmiast po zaistnieniu zdarzenia
Kontaktowego (Punktu Alarmowego) Urzędu Marszałkowskiego,
>

do

Punktu

na żądanie służby dyżurnej powiatowego lub miejskiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego.

6. Do przekazania informacji wykorzystuje się dostępne środki łączności przewodowej lub
inne.
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§2
1. Przekazywane informacje o zagrożeniach lub zdarzeniach powinny zawierać ich
szczegółowy opis, a w szczególności:
^
^
^
^

miejsce i czas zdarzenia (zagrożenia),
charakter i zasięg zdarzenia (zagrożenia),
przyczyny lub inne okoliczności zdarzenia (zagrożenia),
skutki lub prognozę skutków zdarzenia (zagrożenia),

^
^

użyte siły i środki ratownicze oraz inne informacje o podejmowanych działaniach,
dane personalne osoby przekazującej informację z uwzględnieniem nazwy instytucji
którą reprezentuje oraz numeru kontaktowego.

2. W przypadku długotrwałego okresu występowania zagrożenia mogą zostać wprowadzone
inne, szczegółowe standardy przekazywania informacji podawane za pośrednictwem
służby dyżurnej wojewódzkiego, powiatowego lub miejskiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego.
§3
1. Do ostrzegania i alarmowania kadry kierowniczej oraz pracowników teatru uprawniony
jest dyrektor teatru.
•

2. Do ostrzegania kadry kierowniczej i pracowników wykorzystywać należy:
•

elektroniczne systemy ostrzegania (łączność bezprzewodowa),

•

Punkt Kontaktowy (Punkt Alarmowania) poprzez środki łączności przewodowej.

§4
Podstawowe dokumenty w jakie wyposażony jest Punkt Kontaktowy (Punkt Alarmowania)
zawarte są w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 2/07 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w
Toruniu z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie powołania obsady i ustanowienia „Punktu
Kontaktowego" (Punktu Alarmowania).

WYKAZ
przeszkolonych pracowników „Pnktu Kontaktowego" (Punktu Alarmowania)
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INSTRUKCJA ALARMOWANIA
w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego
w obiekcie użyteczności publicznej

I. A L A R M O W A N I E
1. Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego, albo zauważyła w obiekcie
przedmiot niewiadomego pochodzenia, mogący być ładunkiem wybuchowym, jest obowiązana
0 tym powiadomić:
1 administrację obiektu,
I Policję - tel
lub 997
2. Zawiadamiając Policję, należy podać:
treść rozmowy ze zgłaszającym o podłożeniu ładunku wybuchowego, którą należy prowadzić
wg wskazówek załączonych do instrukcji,
miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może być ładunkiem wybuchowym,
numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko,
uzyskać od Policji potwierdzenie przyjętego powyższego zawiadomienia.

n . AKCJA POSZUKIWAWCZA ŁADUNKU WYBUCHOWEGO PO UZYSKANIU
INFORMACJI O JEGO PODŁOŻENIU
1. Do czasu przybycia Policji akcją kieruje administrator obiektu, a w czasie jego nieobecności osoba
przez niego upoważniona.
2. Kierujący akcją zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia czy w tych
pomieszczeniach znajdują się:
przedmioty, rzeczy, urządzenia, paczki itp., których wcześniej nie było i nie wieśli ich
użytkownicy pomieszczeń ( a mogły być wniesione i pozostawione przez inne osoby, np.
interesantów ),
ślady przemieszczenia elementów wyposażenia pomieszczeń,
>- zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów, rzeczy, urządzeń, które przedtem
w pomieszczeniu były oraz emitowane z nich sygnały ( np. dźwięki mechanizmów
zegarowych, świecące elementy elektroniczne itp. ),
3. Pomieszczenia ogólnodostępne takie jak: korytarze, klatki schodowe, halle, windy, toalety,
piwnice, strychy itp. oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu powinno być sprawdzone przez
pracowników obsługi administracyjnej lub ochrony.
4. Zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń których - w ocenie użytkowników obiektu przedtem nie było, a zachodzi podejrzenie, iż mogą to być ładunki wybuchowe, nie wolno
dotykać. O ich umiejscowieniu należy natychmiast powiadomić administratora obiektu i Policję.
5. W przypadku, gdy użytkownicy pomieszczeń faktycznie stwierdzą obecność przedmiotów
( rzeczy, urządzeń ), których wcześniej nie było lub zmiany w wyglądzie i usytuowaniu
przedmiotów stale znajdujących się w tych pomieszczeniach, należy domniemywać, iż pojawienie
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się tych przedmiotów lub zmiany w ich wyglądzie i usytuowaniu mogły nastąpić na skutek
działania sprawcy podłożenia ładunku wybuchowego. W takiej sytuacji kierujący akcją może
wydać decyzję ewakuacji osób z zagrożonego obiektu przed przybyciem Policji.
6. Należy zachować spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do przejawów paniki.

m . AKCJA ROZPOZNAWCZO - NEUTRALIZACYJNA ZLOKALIZOWANYCH
ŁADUNKÓW WYBUCHOWYCH
1. Po przybyciu do obiektu Policjanta lub policyjnej grupy interwencyjnej, administrator obiektu
powinien przekazać im wszelkie informacje dotyczące zdarzenia oraz wskazać miejsca
zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcego pochodzenia i punkty newralgiczne
w obiekcie.
2. Policjant lub dowódca grupy policjantów przejmuje kierowanie akcją, a administrator obiektu
winien udzielić mu wszechstronnej pomocy podczas jej prowadzenia.
3. Na wniosek policjanta kierującego akcją, administrator obiektu podejmuje decyzję o ewakuacji
użytkowników i innych osób z obiektu - o ile wcześniej to nie nastąpiło.
4. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcych oraz
neutralizowaniem ewentualnie podłożonych ładunków wybuchowych, zajmują się uprawnione
wyspecjalizowane ogniwa organizacyjne Policji, przy wykorzystaniu specjalistycznych środków
technicznych.
5. Policjant kierujący akcją, po zakończeniu działa, przekazuje protokolarnie obiekt administratorowi
— wzór protokółu w załączeniu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Osobom przyjmującym zgłoszenie o podłożeniu ładunków wybuchowych oraz administratorom
obiektu nie wolno lekceważyć żadnej informacji na ten temat i każdorazowo powinni powiadomić
0 tym Policję, która z urzędu dokonuje sprawdzenia wiarygodności każdego zgłoszenia.
2. Administrator obiektu powinien na bieżąco organizować szkolenie personelu w zakresie niniejszej
instrukcji oraz winien dysponować planami: ewakuacji architektonicznym obiektu, w tym
rozmieszczenia punktów newralgicznych takich jak, węzły energetyczne i wodne, które
udostępnia na żądanie policjanta kierującego akcją. Policja udziela pomocy w realizacji takiego
szkolenia.
3. Administrator obiektu winien podejmować wszelkie kroki, zmierzające do fizycznej i technicznej
ochrony obiektu, uniemożliwiającej podkładanie w nim ładunków wybuchowych.
4. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników administracyjnych
1 ochrony w poszczególnych obiektach użyteczności ogólnej.
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Załącznik do Instrukcji Alarmowej
w przypadku zgłoszenia o podłożeniu
lub znalezieniu ładunku wybuchowego
w obiekcie użyteczności publicznej.

P R O T O K O Ł Nr
z przeprowadzonego rozpoznania minersko - pirotechnicznego
w dniu

W godzinach od

do

przeprowadzono rozpoznanie minersko - pirotechniczne

w
Odpowiedzialny za wykonanie rozpoznania:

I . Zakres przeprowadzonego rozpoznania:

t
II. Wyniki i wnioski z wykonanego rozpoznania:

III. Obiekt, teren po zakończeniu rozpoznania o godz

( Dowódca rozpoznania )

UWAGI:

przekazano

( przejmujący obiekt, teren )
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Załącznik do Instrukcji Alarmowej
w przypadku zgłoszenia o podłożeniu
lub znalezieniu ładunku wybuchowego
w obiekcie użyteczności publicznej.

WSKAZÓWKI DO PROWADZENIA ROZMOWY ZE ZGŁASZAJĄCYM
O PODŁOŻENIU „ B O M B Y"

1. Rozmowę prowadzić spokojnie i uprzejmie. Rozmówca (osoba odbierająca informację) powinna
starać się podtrzymać rozmowę, przedłużając czas jej trwania.
2. W trakcie rozmowy dążyć do uzyskania możliwie jak największej ilości informacji
o zgłaszającym i posiadanej przez niego wiedzy o terenie lub obiekcie zamachu oraz
o podłożonym ładunku wybuchowym.
W tym celu zadawać następujące pytania:
gdzie podłożono bombę?
dlaczego bomba została podłożona?
jak ona wygląda?
kiedy nastąpi wybuch?
jakie warunki muszą być spełnione by nie doszło do wybuchu bomby?
Pytania powyższe i inne uzależnione będą od konkretnej sytuacji.
3. Zgłaszającemu uświadomić możliwość spowodowania śmierci lub zranień osób postronnych
w wyniku wybuchu.
Treść zgłoszenia:

Data i godzina zgłoszenia: .
Płeć i wiek zgłaszającego: .
Głos i język zgłaszającego:
Odgłosy w tle rozmowy: ...
Uwagi dodatkowe:

Powiadomić natychmiast:
1. Administratora tel
2. Policję tel
3
Zgłoszenie przyjął:

lub 997

PROCEDURA NR 1

ZAGROŻENIE - ATAK TERRORYSTYCZNY - ZGŁOSZENIE O PODŁOŻENIU ŁADUNKU, BĄDŹ U JA WNIENIU
ŁADYNKU WYBUCHOWEGO
Odebrał informację o podłożeniu
ładunku wybuchowego
Stara się prowadzić
rozmowę ze zgłaszającym
wg wskazówek ujętych w
załączniku nr 2 do zarz.
nr 2/07 Dyrektora Teatru

Pracownik
który

Zauważył przedmiot niewiadomego
pochodzenia mogący być ładunkiem
wybuchowym

Przełożony pracownika

Alarm

DYREKTOR
(Z-ca Dyrektora)
DECYZJA O EWAKUACJI

Alarm

Do czasu przybycia Policji:
Pracownicy (i publiczność)
w zagrożonej strefie
- Zabierają ze sobą rzeczy osobiste;
- Opuszczają budynek
wyznaczonymi drogami
ewakuacyjnymi;
- Udają się do rejonu zbiórki;
- Przekazują informację kierującemu
akcją o zauważonych przedmiotach
nie należących do wyposażenia
stanowiska pracy i nie będących ich
własnością
- Pracownicy zabezpieczają
dokumenty, urządzenia przygotowują je do ewakuacji.
- Ewakuują mienie i dokumenty.

EWAKUACJA

Sprawdzenie czy po ewakuacji w
zagrożonym obiekcie nikt nie pozostał

Policja lub:
Państwowa Straż Pożarna Pogotowie Ratunkowe Straż Miejska Miejskie Centrum Zarządzania
Kryzysowego lub/ /

Po przybyciu Policji:
- Przedstawienie informacji o sytuacji i dotychczas podjętych
działaniach;
- Udostępnienie planu budynku;
- Zwrócenie uwagi na miejsca, w których może dojść do
wtórnych zagrożeń;
- Wprowadzenie ratowników do obiektu przez przewodników.
Policja przejmuje kierowanie akcją:

- wykonanie poleceń Dowódcy Policji; (dalsza ewakuacja lub zakończenie ewakuacji)
- protokolarny odbiór obiektu od policji po zakończonej akcji.

Wyznaczeni
pracownicy

T£AT*

IM. W I L A M A
HORZYCY
W T O R U MI U

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU OTRZYMANIA
PRZESYŁKI NIEWIADOMEGO POCHODZENIA

W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej
podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu:
a. brak nadawcy,
b. brak adresu nadawcy,
c. przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca, z którego nie spodziewamy się,
należy:
1. Nie otwierać tej przesyłki!
2. Umieścić tę przesyłkę w grubym worku plastikowym, szczelnie zamknąć.
3. Worek ten należy umieścić w drugim grubym plastikowym worku, szczelnie należy zamknąć:
zawiązać supeł i zakleić taśmą klej ącą.
4. Paczki nie należy przemieszczać. Należy pozostawić ją na miejscu.
5. Powiadomić lokalny posterunek policji ( nr 997, komórka 112 ) lub straż pożarną ( nr 998 ).
Służby te podejmą wszystkie niezbędne kroki w celi bezpiecznego przejęcia przesyłki.
W przypadku, gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną
zawartość w formie stałej ( pył, kawałki, blok, galaretę, pianę lub inną) lub płynnej,
należy:
1. Możliwie nie naruszać tej zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać, nie
powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu ( wyłączyć systemy wentylacji i klimatyzacji,
zamknąć okna).
2. Należy całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć go i zakleić taśmą lub plastrem.
3. Należy dokładnie umyć ręce.
4. Zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go i zakleić.
5. Ponownie dokładnie umyć ręce.
6. W przypadku braku odpowiednich opakowań, należy unikać poruszania i przemieszczania
przesyłki.
7. Bezzwłocznie powiadomić lokalną jednostkę policji ( nr 997, komórka 112 ) lub straż pożarną
(nr 998 ) i stosować się do ich wskazówek.
Po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.

Ścisłe przestrzeganie tych zaleceń pozwoli zwiększyć
Twoje bezpieczeństwo i Twoich bliskich

PROCEDURA NR 2

ZAGROŻENIE - ATAK TERRORYSTYCZNY - PODEJRZENIE UŻYCIA BRONI BIOLOGICZNEJ

Wojewódzki Konserwator
Zabytków
ul. Łazienna 8, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 655 47 51
fax. (0-56) 655 46 84

Prezydent Miasta
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8,
87-100 Toruń
tel. (0-56) 622 25 55
fax. (0-56) 622 16 10
TCKRiOL
Referat Spraw Obronnych
i Obrony Cywilnej
ul. Legionów 70/76, Toruń
tel. (0-56) 611 93 01
fax. (0-56)611 93 21

Urząd Marszałkowski
pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 621 82 00
fax. (0-56) 621 85 53

TEATR
im. WILAMA HORZYCY
Pl. Teatralny 1, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 622 50 21
fax. (0-56) 622 52 22

łączność kierowania
łączność współdziałania

I WSPÓŁDZIAŁANIA

Miejski Konserwator
Zabytków
ul. Podmurna 2a, Toruń
tel. (0-56) 622 62 92
fax. (0-56) 622 14 79

Państwowa
Straż Pożarna
ul. Legionów 70/76
87-100 Toruń
tel. (0-56)611 92 00
fax. (0-56)659 71 13

Policja
ul. Grudziądzka 17
87-100 Toruń
tel. (0-56) 637 23 81
fax. (0-56) 622 53 83

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 16.10.2006 r. w sprawie systemu wykrywania
skażeń i właściwości organów w tych sprawach

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE
RODZAJE
ALARMU

Alarm
powietrzny

Alarm
o skażeniach

SPOSÓB ODWOŁYWANIA ALARMÓW

SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMÓW
Akustyczny system alarmowy

Środków masowego
przekazu

Wizualny sygnał
alarmowy

- Ciągły, modulowany dźwięk
Powtarzana
syreny w okresie jednej minuty,
trzykrotnie zapowiedź
- Następujące po sobie sekwencje
Znak czerwony
słowna:
długich dźwięków sygnałów
najlepiej w
Uwaga! Uwaga!
dźwiękowych pojazdów, gwizdków,
kształcie
Uwaga! Ogłaszam
trąbek lub innych przyrządów na
kwadratu
sprężone powietrze w stosunku 3:1, alarm powietrzny dla
w przybliżeniu 3 sekundy dźwięku
oraz 1 sekunda przerwy
- 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 nadawania
dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

Powtarzana
trzykrotnie zapowiedź
słowna:
Uwaga! Uwaga!
Ogłaszam alarm o
skażeniach
(podać rodzaj
skażenia)
dla

Znak czarny
najlepiej w
kształcie
trójkąta

Akustyczny system
alarmowy

Środków masowego
przekazu

Dźwięk ciągły
trwający
3 minuty

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję
alarm powietrzny
dla

Dźwięk ciągły
trwający
3 minuty

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję
alarm o skażeniach
HLN
ULD

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE
RODZAJ
KOMUNIKATU

SPOSÓB OGŁOSZENIA KOMUNIKATU
Akustyczny system
alarmowy

Środków masowego przekazu

Uprzedzenie
o zagrożeniu
skażeniami

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź
słowna:
Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się
na terenie
około godz
min
może nastąpić skażenie
(podać rodzaj skażenia)
w kierunku
(podać kierunek)

Uprzedzenie
o zagrożeniu
zakażeniami

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

Uprzedzenie
o klęskach
żywiołowych
i zagrożeniu
środowiska

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź
słowna:
Informacja o zagrożeniu i sposobie
postępowania mieszkańców

SPOSÓB ODWOŁANIA KOMUNIKATU
Akustyczny system
alarmowy

Środków masowego przekazu

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź
słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagrożeniu
(rodzaj skażenia)
dla

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

Teatr im. Wilama Tjorzyey w Toruniu
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DZIENNIK
EWIDENCJI INFORMACJI PUNKTU KONTAKTOWEGO (Punktu Alarmowania)
Czas
zdarzenia
Lp
(zagrożenia)
2
1

Charakter i zasięg
zdarzenia
(zagrożenia)

Przyczyny
zdarzenia
(zagrożenia)

Skutki zdarzenia
(zagrożenia)

Użyte siły i środki
ratownicze

Imię i nazwisko
osoby
przekazującej
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7
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