
EWAKUACJA
Władze lokalne mogą wezwać do ewakuacji z obszarów szczególnego ryzyka, gdzie 
być może przebywasz.

Ewakuacji podlegają wszystkie osoby z wyjątkiem:

• osób posiadających karty mobilizacyjne do sił  zbrojnych lub karty mobilizacyjno-
organizacyjne do jednostek podlegających militaryzacji; 

• członków formacji obrony cywilnej i służb ratowniczych; 
• pracowników zakładów pracujących na rzecz obronności  kraju  i  zapewniających 

środki do przetrwania ludności; 
• osób, którym powierzono ochronę pozostawionego mienia. 

Samoewakuacja polega  na  przemieszczeniu  się  ludności  z  rejonów  w  których  może 
wystąpić  lub  wystąpiło  bezpośrednie  zagrożenie   dla  życia  i  zdrowia  poza  strefę 
zagrożenia.  Prowadzona  jest  przede  wszystkim  w  oparciu  o  własne  możliwości 
(transportowe, zakwaterowanie, itd.) Przyjmuje się,   że samoewakuacja dotyczyć będzie 
około 50 % osób.

Oznakowanie miejsca zbiórki do ewakuacji

Powiadomienie ludności o zarządzonej ewakuacji:

1. komunikaty i ostrzeżenia w masowych środkach przekazu;

2. miejski system SMS;

Gdy zostaniesz powiadomiony o 
ewakuacji zachowaj spokój,
słuchaj uważnie i postępuj zgodnie ze 
wskazówkami.



3. telefony, faksy, strona internetowa;

4. system alarmowy gminy Knurów;

5. ruchome urządzenia głośnomówiące będące w dyspozycji PSP, OSP, Policji,  Straży 
Miejskiej oraz bezpośrednio przez funkcjonariuszy tych służb;

6. powiadomienia przez właściciela, administratora lub zarządcę budynku.

Zasady postępowania podczas ewakuacji z obszarów szczególnego ryzyka:

1. gdy zostaniesz powiadomiony o ewakuacji, nie wpadaj w panikę;
2. jak najszybciej opuść zagrożony teren. „Twoje życie jest najważniejsze”;
3. stosuj się do wskazówek podanych przez służby ratownicze lub władze miasta;
4. nie narażaj własnego życia w celu ratowania mienia;
5. słuchaj lokalnych rozgłośni radiowych, które będą przekazywały informacje na 

temat
6. ruchu na drogach.

Zasady postępowania podczas ewakuacji z budynku:

1. po  ogłoszeniu  alarmu  i  zarządzeniu  ewakuacji  w  obiektach  publicznych,
np.  supermarketach,  szkołach  niezwłocznie  kieruj  się  do  wyjść  ewakuacyjnych 
zgodnie  z  kierunkiem  znaków  ewakuacyjnych  lub  droga  wskazana  przez 
kierującego ewakuacja;

2. przy silnym zadymieniu  dróg ewakuacyjnych poruszaj  się  nisko  przy  ziemi  oraz 
wzdłuż ścian by nie stracić orientacji co do kierunku ewakuacji;

3. przy silnym zadymieniu  dróg ewakuacyjnych poruszaj  się  nisko  przy  ziemi  oraz 
wzdłuż ścian by nie stracić orientacji co do kierunku ewakuacji;

4. ewakuacja kończy się we wskazanym przez kierującego miejscu zbiórki,  którego 
opuszczenie należy zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo;

5. wróć do opuszczonego obiektu dopiero po uzyskaniu zgody kierującego ewakuacja.

Zasady postępowania podczas ewakuacji z domu:

1. nie trać czasu na ratowanie mienia „Twoje życie jest najważniejsze”;
2. jeśli jest  na  to  czas,  zabierz  ze  sobą  najpotrzebniejsze  rzeczy  (tj.  dokumenty, 

lekarstwa, telefon z ładowarka, latarkę, baterie, wodę butelkowa, odzież na zmianę 
w przypadku ewakuacji na dłużnej niż kilka godzin - śpiwór lub koc dla każdego 
członka  rodziny,  a  także  klucze  od  domu  i  samochodu  oraz  dokumentacje 
medyczna osób przewlekle chorych;

3. pamiętaj o  wszystkich  domownikach (zwłaszcza o dzieciach,  osobach starszych
i niepełnosprawnych, które mogą potrzebować Twojej pomocy);

4. odetnij dopływ wody, gazu i energii elektrycznej do domu.
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