
EWAKUACJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ewakuacja to natychmiastowa konieczność 
przemieszczenia ludności z rejonów, w których 
wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia  
i zdrowia. W tej sytuacji władze lokalne 
(organizatorzy ewakuacji) poprzez środki 
masowego przekazu lub radiowozy straży 
pożarnej, policji i straży miejskiej powiadomią 
Cię o sposobach jej przeprowadzenia. 
 
Powiadomienie o rozpoczęciu akcji 
ewakuacyjnej odbędzie się w oparciu o: 
 
• jednostki organizacyjne: policji, straży 

pożarnej oraz inne podmioty posiadające 
odpowiedni (przystosowany do tego celu) 
sprzęt; 

• dostępne środki łączności publicznej  
i specjalnej (media, Internet, Radio Gdańsk 
106 FM); 

• przekazanie informacji ustnie pomiędzy 
mieszkańcami poprzez : sołtysów, kościoły 
lokalne; 

• alarmowanie z wykorzystaniem syren 
alarmowych sieci OSP; 

• komunikaty rozmieszczane na tablicach 
informacyjnych oraz głównych punktach 
spotkań ludności. 

 

Pamiętaj!!! 
 
Ewakuując się musisz być przygotowany na 
trzydniową samowystarczalność i mieć ze sobą 
niezbędne 
wyposażenie. Czas, 
w którym 
powinieneś się 
ewakuować zależy 
od rodzaju 
zagrożenia. Jeśli 
zagrożenie można monitorować masz zwykle 
dzień lub dwa na przygotowanie się do 
ewakuacji, jednakże w większości sytuacji, 
ewakuującym się starcza czasu jedynie na 
zabranie najpotrzebniejszych rzeczy..  
 
Planowanie ewakuacji:  

• zwróć się do władz lokalnych  
o plan ewakuacji Twojego obszaru i naucz się 
przebiegu przewidzianych tam dróg ewakuacji 
- jeśli nie posiadasz samochodu, uzgodnij 
zawczasu możliwość swojej ewakuacji  
z sąsiadami lub władzami lokalnymi, 

• omów ze swoją rodziną możliwość  
i ewentualną konieczność ewakuacji  
w sytuacji zagrożenia: zaplanuj, gdzie się 
udasz jeśli będziesz musiał się 
samoewakuować oraz zdecyduj się, jak tam 
się dostaniesz; 

• ustal miejsce, gdzie Twoja rodzina ma się 
spotkać jeśli zostaniecie rozdzieleni w sytuacji 
zagrożenia - poproś swoich znajomych 
mieszkających poza obszarem Twojego 
zamieszkania, by zgodzili się pełnić rolę 
"punktu informacyjnego", gdzie 
odseparowany od rodziny możesz zadzwonić  
i poinformować, gdzie jesteś i jaka jest Twoja 
sytuacja, 

• dowiedz się, gdzie ewakuowane będą Twoje 
dzieci, jeśli taka konieczność zajdzie, w czasie 
ich pobytu w szkole, 

• zgromadź zestaw rzeczy niezbędnych do 
ewakuacji: zasilane bateriami radio, latarki, 
zapasowe baterie, żywność, wodę i odzież;  

 

 

pamiętaj, że czasami trzeba się ewakuować 
w ciągu kilku minut, 

• jeśli jest konieczność ewakuacji napełnij bak 
swego samochodu. Stacje benzynowe mogą 
być zamknięte w czasie katastrofy. 

 
 

 
 
 
 

 
Co robić jeśli otrzymasz informację  

o ewakuacji??? 
 

W stanie zagrożenia słuchaj stale bateryjnie 
zasilanego radia i realizuj przekazywane  
tą drogą instrukcje. 
Jeśli zagrożenie związane jest z uwolnieniem się 
niebezpiecznych substancji chemicznych 
ewakuuj się natychmiast:  

• wykorzystuj zalecane drogi ewakuacji; 
• nie korzystaj ze skrótów , ponieważ mogą być 

one zablokowane; 
• bądź uważny i nie przejeżdżaj przez obszary 

zagrożone; 
• trzymaj się z dala od zerwanych linii 

elektrycznych; 
• w innych przypadkach na ogół zdążysz przed 

wyjazdem wykonać następujące czynności: 
• zabrać zapasy: wody, żywności, ubrania, 

dokumenty, polisy ubezpieczeniowe 
i pieniądze; 

• zabezpieczyć dom: zamknąć okna, wyłączyć  
z kontaktów urządzenia elektryczne, zamknąć 
główny zawór wody oraz wyłącznik prądu  
i gazu; 

• poinformować rodzinę, gdzie się udajesz.  



Ewakuacja z Budynku  

Zasady post ępowania: 

• należy zachowa ć spokój;  
• w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia ewakuacją 

zarządza osoba, która pierwsza zauwa żyła zagro żenie , 
jednocześnie zawiadamiając służby ochrony; 

• podporz ądkowa ć się poleceniom osób odpowiedzialnych za 
przebieg ewakuacji; 

• zabezpieczy ć dokumentacj ę pozostającą  
w pomieszczeniach; 

• zabezpieczy ć pozostaj ące mienie  (o ile jest na to czas); 
• kierowa ć się do wyj ść ewakuacyjnych  zgodnie  

z kierunkiem znaków ewakuacyjnych lub drogą wskazaną 
przez kierującego ewakuacją; 

• przy silnym zadymieniu porusza ć się w pozycji pochylonej , 
starając się trzymać głowę jak najniżej (mniejsze zadymienie 
w dolnych partiach pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych). Usta 
i drogi oddechowe należy zasłonić chustką zmoczoną  
w wodzie. Należy poruszać się wzdłuż ścian, aby nie stracić 
orientacji wrócić do opuszczonego budynku można dopiero 
po uzyskaniu zgody osób kierujących ewakuacją w czasie 
ewakuacji nie nale ży używać wind . 

Telefony alarmowe: 
 
Telefon ratunkowy          112 
Policja           997 
Straż pożarna          998 
Pogotowie ratunkowe         999 
Powiatowe Centrum             
Zarządzania Kryzysowego            (55) 279 37 70 
             (55) 646 50 35 
 

Numer do Twojego Urzędu 

Gminy: 

 

Urząd Miasta Kwidzyn          (55) 646 47 06 

Urząd Miasta i Gminy Prabuty      (55) 278 20 01 

Urząd Gminy Kwidzyn           (55) 279 23 88 

Urząd Gminy Sadlinki           (55) 275 75 10 

Urząd Gminy Ryjewo           (55) 277 42 21 

Urząd Gminy Gardeja          (55) 262 40 50 

 

 

Drogi Ewakuacyjne  

• nie należy zastawiać dróg i wyjść ewakuacyjnych; 
• klatki schodowe powinny być wolne od przedmiotów 

utrudniających ewakuację; 
• droga dojścia do drzwi ewakuacyjnych powinna być wolna, 

a drzwi mieć możliwość natychmiastowego otwarcia ich od 
środka; 

• podłogi na drogach ewakuacyjnych powinny być utrzymane  
w sposób nie powodujący poślizgu; 

• wykładziny i chodniki na drogach ewakuacyjnych powinny być 
przytwierdzone do podłoża; 

• przy drzwiach ewakuacyjnych, zamkniętych dla bieżącej 
komunikacji powinny znajdować się klucze do wykorzystania 
w celach ewakuacyjnych lub przycisk awaryjnego otwierania; 

• o ile przewiduje to konstrukcja, okna budynków powinny mieć 
możliwość otwarcia; 

• drogi ewakuacyjne powinny być oznaczone zgodnie z polską 
normą. 

 

Ewakuacja z Obszarów Szczególnego 
Ryzyka  

Zasady post ępowania: 

w przypadku powiadomienia o ewakuacji, należy zachować 
spokój, uważnie słuchać oficjalnych komunikatów i postępować 
zgodnie z podawanymi wskazówkami: 

• jeżeli do ewakuacji pozostał jeszcze czas, należy 
skontaktowa ć się z rodzin ą i poinformować ich, gdzie 
nastąpi ewakuacja i kiedy się zakończy; 

• należy odci ąć dopływ gazu, wody i elektryczno ści ; 
• w wypadku nagłej ewakuacji należy zabrać najwa żniejsze 

dokumenty , środki medyczne, latarkę, baterie, radio, wodę 
butelkowaną, odzież na zmianę, śpiwór, materac dla każdego 
członka rodziny, a także klucze od domu i samochodu; 

• w wypadku ewakuacji samochodem należy zapoznać się  
z różnymi trasami, gdy będą nieprzejezdne główne arterie; 

• należy zabrać telefon komórkowy i ładowark ę. 
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