TERRORYZM
Terroryzm to metoda działania polegająca na przemocy wobec pojedynczych osób, aparatu władzy
lub wobec przypadkowych członków społeczeństwa, przez zamachy na urzędy, lokale publiczne itp.
Terroryzm chemiczny i biologiczny - jest to nagłe uwolnienie do otoczenia toksycznych środków
przemysłowych (TŚP) lub innych niebezpiecznych materiałów chemicznych i biologicznych, podczas
którego wystąpiło zbiorowe zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia dużej wartości lub środowiska
naturalnego, występujące na znacznym obszarze.

Możesz przygotować się na atak terrorystyczny, korzystając z tych samych sposobów, które
znajdują zastosowanie podczas innych sytuacji kryzysowych:



bądź czujnym i zorientowanym w tym, co dzieje się w najbliższym otoczeniu,



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 podnoś rzeczy pozostawionych, 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, aby mieć przygotowane w domu środki, które wykorzystasz również w innych
sytuacjach :



zapas wody pitnej ( najlepiej konfekcjonowaną wodę mineralną niegazowaną ),



apteczkę z podstawowymi lekami, środkami opatrunkowymi,



radioodbiornik bateryjny + zapasowe baterie,



inne źródła światła ( świece, lampy naftowe, zapałki, zapalniczki ).

Może się zdarzyć, że :



nie będziesz w stanie zobaczyć lub wyczuć niczego nietypowego. W czasie niebezpiecznego
zdarzenia o charakterze chemicznym lub biologicznym władze wydadzą Ci odpowiednie
instrukcje,



będziesz proszony o ewakuowanie się, udanie się na wyżej położony obszar, ustawienie się
pod wiatr, pozostanie w mieszkaniu lub udanie się w wyznaczone miejsce,



znajdziesz się w bezpośrednim sąsiedztwie zdarzenia i nie będziesz zdawać sobie sprawy
z niebezpieczeństwa. Gdy zauważysz ludzi wymiotujących, w konwulsjach lub
zdezorientowanych – natychmiast poinformuj służby medyczne, opuść to miejsce i szukaj
pomocy medycznej.

