Procedura postępowania
w przypadku ataku terrorystycznego
w Szkole Podstawowej nr 9 w Głogowie
1. Jeżeli zauważyłeś napastnika z bronią i masz taką możliwość staraj się ostrzec jak najwięcej osób przed
zagrożeniem.
2. Uruchom umówiony sygnał alarmowy (dzwonki jednosekundowe, więcej niż pięć).
3. Jeżeli masz możliwość i pewność opuszczenia niezauważenie budynku – uciekaj!
 zapamiętaj szczegóły dotyczące napastników i otoczenia – informacje te mogą okazać się
cenne dla służb ratowniczych,
 Powiadom służby ratunkowe.
4. Jeżeli nie masz możliwości ucieczki ukryj się w bezpiecznym miejscu.
5. Jeżeli masz pod opieką uczniów:
a) zamknij klasę, klucz zostaw w zamku, zabarykaduj drzwi, wyłącz światła, wyłącz wszystkie
urządzenia elektryczne, wycisz telefony, połóż się wraz z uczniami na podłodze w miejscu
bezpiecznym (z dala od drzwi, okien), zachowaj ciszę,
b) jeżeli sala lekcyjna posiada zaplecze to zamknij salę lekcyjną na klucz, klucz pozostaw w zamku,
zabarykaduj drzwi, następnie zamknij się wraz z podopiecznymi w zapleczu, zabarykaduj drzwi,
połóż się wraz z uczniami na podłodze z dala od światła drzwi.
6. Staraj się uspokoić dzieci – zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami.
7. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia:


nie pozwól dzieciom wstawać, głośno się porozumiewać, wychodzić z pomieszczenia oraz
wyglądać przez drzwi i okna.

8. Jeżeli zostałeś zaskoczony przez napastników poddaj się ich woli – wykonuj ściśle ich polecenia.
9. Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie
siebie i innych – zwracaj się do uczniów po imieniu – zwiększa szansę ich przetrwania).
10. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś poleceniem.
11. Staraj się uspokoić dzieci – zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami.
12. Jeżeli uznasz, że dasz radę się przeciwstawić – walcz, jeżeli twoje życie jest zagrożone – błagaj o
litość!
13. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy
antyterrorystycznej.
UWAGA! Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez grupę ratunkową. Dopóki nie zostaniesz
zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą.
14. Po zakończeniu akcji:
 sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się , czy wszyscy opuścili budynek – o braku
któregokolwiek dziecka poinformuj Policję,
 nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu,
 prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione.

