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 I N S T R U K C J A  
 
postępowania po otrzymaniu  lub znalezieniu  przesy łki   niewiadomego    pochodzenia, 
podejrzanej  o  zakażenie  substancjami  biologicznymi  lub skażenie środkami chemicznymi 

w obiektach lub na terenie Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc ławiu 
 
CZYNNOŚCI WSTĘPNE 
W przypadku otrzymania przesy łki niewiadomego pochodzenia lub budz ącej podejrzenia z 
jakiegokolwiek innego powodu, jak: 
Ø przesy łka nieoczekiwana lub otrzymana od nadawcy nieznanego; 
Ø brak nadawcy lub brak adresu nadawcy; 
Ø przesy łka od nadawcy lub z innego miejsca budzącego podejrzenia; 
Ø przesy łka błędnie zaadresowana; 
Ø przesy łka niezwyk ła ze względu na wagę, wymiary, kształt, zapach itp.; 

należy: 
Ø nie otwierać przesy łki !; 
Ø umieścić przesy łkę w grubym worku plastikowym, szczelnie zamkn ąć; 
Ø worek umieścić w drugim grubym worku plastikowym, szczelnie zamkn ąć zawiązać 

supeł i zakleić taśmą klejącą; 
Ø paczki nie przemieszcza ć, pozostawić ją na miejscu. 

 
W przypadku, gdy podejrzana przesy łka została otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną 
zawartość w formie stałej (pył, kawałki, blok, galaretę, pianę lub inną) lub płynnej należy: 

1. Możliwie nie naruszać jej zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie 
wąchać, nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (wy łączyć systemy 
wentylacji i klimatyzacji, zamknąć okna). 

2. W miarę możliwości założyć rękawiczki. 
3. Całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć go szczelnie i zakleić taśmą 

lub plastrem. 
4. Dokładnie umyć ręce. 
5. Zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go i zakleić. 
6. Ponownie dokładnie umyć ręce. 
7. W przypadku braku odpowiednich opakowa ń unikać poruszania i przemieszczania 

przesy łki. 



POWIADOMIĆ: 
Ø Kanclerza                              tel.: (71) 347-3215;  kom.: 606-934-000   
Ø Kierownika Dz. A. G.                   tel.: (71) 347-3234;  kom.: 600-081-794 
Ø Telefon  alarmowy                      tel.: 112 
Ø Policję                    tel.: (71) 340 - 4358; 340 - 3290  
Ø Straż Miejską                              tel.: (71) 347-1645 Policję      
Ø Straż Pożarną        tel.: 112 
Ø Centrum Zarządzania Kryzysowego Wroc ławia    tel.: (71) 371-67-04 

Służby te podejmą działania w celu bezpiecznego przejęcia przesy łki. 
Po przybyciu w łaściwych s łużb bezwzględnie stosować się do ich zaleceń. 

 
CZYNNOŚCI  KIEROWNIKA  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ: 
           Kierownik jednostki organizacyjnej, po otrzymaniu informacji o nadejściu podejrzanej 
przesy łki, jest obowiązany: 
Ø upewnić się czy o zdarzeniu zosta ły powiadomione ww. osoby i organy; 
Ø upewnić się czy podejrzana przesy łka i przesy łki, które miały z nią styczność, zostały 

oddzielone od innych dokumentów oraz ograniczy ć powierzchnię (przestrzeń) 
sąsiadującą; 

Ø włożyć wszystkie inne przedmioty, które mog ły mieć styczność z podejrzaną 
przesy łką, do worka plastikowego i przechowa ć je tam do przekazania odpowiednim 
organom; 

Ø upewnić się, czy wszystkie osoby, które mog ły mieć styczność z podejrzaną 
przesy łką, wymyły ręce wodą z mydłem (jeżeli warunki na to pozwalają polecić tym 
osobom wymycie się wodą z mydłem pod prysznicem); 

Ø sporządzić spis osób, które mogły mieć styczność z podejrzaną przesy łką – 
przekazać spis organom medyczno-sanitarnym; 

Ø umyć się  (jeśli to możliwe prysznic) wodą z mydłem; 
Ø ocenić stopień zagrożenia i powiadomić Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Wrocławia tel.: (71)371-67-04. 
 
Po przybyciu do Uczelni policyjnej grupy interwencyjnej kierownik jednostki organizacyjnej 
przekazuje jej dowódcy wszelkie informacje dotycz ące zaistniałego zdarzenia.    
Po przybyciu w łaściwych s łużb stosować się do ich zaleceń. 
Służbami właściwymi są: 
Ø Policja - czynności operacyjno-rozpoznawcze 
Ø Straż Miejska - w zakresie zabezpieczenia obszaru zagro żenia; 
Ø Państwowa Straż Pożarna - w zakresie podjęcia przesy łki; 
Ø Inspekcja Sanitarna - w zakresie dochodzenia epidemiologicznego. 


