Załącznik nr 13 do Instrukcji
Bezpieczeństwa Pożarowego

SPOSÓB

POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU ZAGROŻENIA BIOTERRORYSTYCZNEGO

INFORMACJE WSTĘPNE
Podejrzane listy lub przesyłki mogą posiadać charakterystyczne cechy:
⇒ nie ostemplowana przesyłka od nieznanego nadawcy,
⇒ ręcznie, niedbale wypisany adres,
⇒ opakowanie przetłuszczone, zabarwione lub nasączone substancją zapachową,
⇒ brak zwrotnego adresu,
⇒ dodatkowy lub nie spotykany materiał chroniący zawartość przesyłki, takim materiałem
mogą być na przykład taśmy oklejające przesyłkę, siatki, żyłki, ramki wzdłuż krawędzi
koperty,
⇒ nieuzasadnione i niespodziewane oznakowanie przesyłek napisami typu „Do rąk własnych”, „Poufne”, „Dostarczyć osobiście”.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z PRZESYŁKAMI NIEOTWARTYMI
W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka może zawierać niebezpieczną
substancję należy podjąć następujące działania:
⇒ nie wstrząsać i nie próbować jej opróżniać,
⇒ umieścić przesyłkę w plastikowej torbie lub w innym opakowaniu podobnego typu w celu
zabezpieczenia przed uwolnieniem się zawartości,
⇒ powiadomić Dyspozytora Portu o zaistniałym podejrzeniu,
⇒ opuścić pokój, zamknąć drzwi od pomieszczenia,
⇒ umyć ręce wodą z mydłem,
⇒ postępować zgodnie z poleceniami szefa firmy lub osoby go zastępującej.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z PRZESYŁKAMI OTWARTYMI
W przypadku wysypania się z przesyłki nieznanej substancji (lub jej dotknięcia) należy podjąć
następujące działania:
⇒ nie próbować ścierać,
⇒ natychmiast przykryć powierzchnię z rozsypaną substancją niewiadomego pochodzenia
np. ubraniem, papierem, gazetą płachtą folii, kocem itp.,
⇒ zamknąć okna i wyłączyć klimatyzację lub wentylację,
⇒ powiadomić Dyspozytora Portu o zaistniałym zdarzeniu,
⇒ opuścić pokój, zamknąć drzwi od pomieszczenia,
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⇒ umyć się pod prysznicem, stosować wodę lub wodę z mydłem,
⇒ sporządzić listę osób, które mogły mieć kontakt z substancją,
⇒ postępować zgodnie z poleceniami Dyspozytora Portu lub osoby przez niego
wyznaczonej.

INFORMACJE DODATKOWE
⇒ Czynności związane z powiadamianiem odpowiednich służb i innych instytucji o fakcie
wystąpienia prawdopodobieństwa ataku bioterrorystycznego realizuje Dyspozytor Portu
lub osoba przez niego wyznaczona.
⇒ Czynności związane z podejmowaniem przesyłki zawierającej potencjalnie niebezpieczną
substancję

koordynuje

Dyspozytor

Portu

lub

osoba

przez

niego

wyznaczona

współdziałając z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz z Państwową
Inspekcją Sanitarną.
⇒ Czynności związane z dezynfekcją pomieszczeń i pokoi po podjęciu przesyłki nie otwartej
oraz w przypadku otworzenia przesyłki należą do Dyspozytora Portu lub osoby przez
niego wyznaczonej zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
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