
Załącznik nr 4 

Instrukcja zostanie udostępniony na stronie internetowej www.tdk.tarnobrzeg.pl oraz na 

terenie, na którym odbywać się będzie impreza. 

 

Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego 

zagrożenia podczas imprezy masowej Dni Tarnobrzega (19-20.07.2019) 

1. Członkowie służb porządkowych powinni:  

a) powiadomić o występującym zagrożeniu Kierownika do spraw bezpieczeństwa, 

pozostałych członków służb porządkowych i organizatora.  

-   Kierownik do spraw bezpieczeństwa powiadomi służby ratownicze (tel.112, alarmowe: 

997 Policja, 998 Straż Pożarna, 999 Pogotowie Ratunkowe) przy użyciu dostępnych 

środków łączności.  

b) przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym, w dostępny sposób 

ograniczyć skutki miejscowego zagrożenia. Zapewnić dojazd dla służb ratowniczych  

o szerokości 6 m, zapewnić dostęp do urządzeń przeciwpożarowych, usunąć osoby 

postronne z terenu akcji ratowniczej, odsunąć osoby postronne na odległość bezpieczną od 

terenu akcji ratowniczej.  

2. Prowadzący imprezę poprzez system nagłaśniający ze sceny zwięzłymi komunikatami 

informuje uczestników imprezy o zagrożeniu, jednocześnie informuje o kierunku ewakuacji  

z terenu zagrożonego. Przekazuje bieżące komunikaty Kierownika do spraw bezpieczeństwa, 

organizatora i służb ratunkowych. Poprzez system nagłaśniający wpływa na uczestników  

w celu zapobieżenia wystąpienia paniki w tłumie.  

a)                                                                Uwaga!!! 

Z powodu powstałego zagrożenia prosimy wszystkich uczestników imprezy  

o natychmiastowe opuszczenie terenu imprezy. Prosimy o zachowanie spokoju  

i bezwzględne podporządkowanie się poleceniom służb ratowniczych. 

b) Obszar objęty zasięgiem nadawanych komunikatów głosowych i sygnałów 

ostrzegawczych to obszar wyznaczony do przeprowadzenia imprezy masowej oraz obszar 

bezpośrednio do niego przyległy.  

c) Za osoby upoważnione do nadawania komunikatów uważa się: Dowódcę akcji ratowniczej 

(Straż Pożarna/Policja), Kierownika do spraw bezpieczeństwa, Prowadzącego (spikera) 

imprezę ze sceny przy użyciu nagłośnienia, Organizatora.  

3. Ewakuacja:  

a) Kierownik do spraw bezpieczeństwa w przypadku zaistnienia zagrożenia lub pożaru  

- powiadamia służby ratownicze ( Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policję)  

- organizuje i prowadzi ewakuację uczestników w miejsca bezpieczne oraz w kierunku dróg 

dojścia i rozejścia się uczestników z rejonu imprezy,  

- koordynuje prace służby porządkowe i służby informacyjnej. 

b) służba porządkowa i służba informacyjna wykonuje precyzyjnie polecenia dowódcy akcji 

ratowniczej  

- kieruje uczestników pieszych i zmotoryzowanych w kierunku miejsc ewakuacji  

- w miarę potrzeby udzielają pierwszej pomocy osobom poszkodowanym  

- przekazują uczestnikom w sposób jasny i zrozumiały komunikaty dotyczące akcji 

ratunkowej  

- na bieżąco informują kierownika do spraw bezpieczeństwa o sytuacji na terenie imprezy  

- do wydawania poleceń członkom służby porządkowej i służby informacyjnej wyznaczone 

zostają osoby odpowiedzialne za odcinki ochrony wyposażone w środki łączności z dowódcą 

akcji. 


