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Klatka lub nosidło

Jedzenie, 
woda i miski

Przygotujmy się,
Nowy Jorku!

To bardzo mądre być gotowym na niespodziewane.

Dodatkowe kopie tego przewodnika lub kopie w 
innym języku  można uzyskać dzwoniąc pod numer 
311 lub odwiedzając stronę NYC.gov/readyny.

Plan dla gospodarstwa domowego na 
wypadek sytuacji zagrożenia.

Numer telefonu przyjaciela/członka rodziny, który nie mieszka blisko nas:

Inne ważne informacje:

Rozwiązanie 

 krzyżówki matematycznej

(Czy wiesz, kiedy trzeba je użyć?)

Dzwoń pod numer 911…
• Wybierz 911, gdy grozi ci natychmiastowe 
niebezpieczeństwo lub jesteś świadkiem przestępstwa

• W przypadku poważnego zranienia lub niebezpiecznej 
sytuacji ze zdrowiem

• NIE dzwoń pod 911 w sytuacjach, które nie są nagłe, lub 
żeby zgłosić przerwę w dopływie prądu (Linie telefoniczne 
powinny być wolne na wypadek nagłego zagrożenia).

Dzwoń pod numer 311…
Jeżeli potrzebna jest pomoc w sytuacji nienagłej lub po 
informacje, jak np.: 
• Szkoła i programy pozalekcyjne
• Informacje o autobusach szkolnych
• Baseny publiczne w mieście i godziny ich otwarcia
• Możliwości działania wolontariuszy w sąsiedztwie
• Jak zabezpieczyć zwierzęta domowe w sytuacji zagrożenia 
(Poproś o broszurkę „Nowy Jork jest przygotowany dla 
zwierząt domowych”)

• Porady dotyczące zdrowia i wsparcia dla członków rodziny
Pod numerem 311 personel dyżuruje całą dobę.  
Dostępni są tłumacze dla 170 języków. 
NIE dzwoń pod 311 w sytuacjach nagłego zagrożenia.

W matematycznej krzyżówce 
poniżej użyj swojej wiedzy 
matematycznej i wpisz brakujące 
liczby.  Suma liczb w każdym 
rzędzie poziomym jest podana 
obok.  Suma liczb w każdym 
rzędzie pionowym podana jest 
poniżej. Użyj liczb 0-9, żeby 
rozwiązać krzyżówkę.

Po rozwiązaniu krzyżówki dopasuj 
liczbę z każdej kolorowej kratki do 
tekstu i przeczytaj o niektórych 
super ciekawostkach Nowego 
Jorku.

Ciekawostki Nowego Jorku
Średni, styczniowy opad śniegu w Nowym Jorku wynosi 7 
cali. Seventh Avenue (Siódma Aleja) na Manhattanie znana 
jest także jako Fashion Avenue (Aleja Mody). 

Pieczęć Nowego Jorku (widniejąca na oficjalnej fladze miasta 
i na tylnej okładce tej broszurki) składa się z 6 części: tarcza, 
osoby, rok, w którym miasto powstało, orzeł amerykański, 
nazwa pieczęci po łacinie i gałąź laurowa. 

Burmistrz wybierany jest co 4 lata i stoi na czele 
wykonawczej części zarządu miasta.  Burmistrz urzęduje w 
Ratuszu (City Hall).

Ulica Broadway, zaczynająca się na Dolnym Manhattanie 
przy Bowling Green i kończąca się w Albany, jest jedną z 
najdłuższych ulic na świecie i liczy 150 mil (241 kilometrów).  
Oficjalna nazwa tej ulicy to Highway 9.

Nowy Jork jest podzielony na 5 dzielnic. 

Układ ulic na Manhattanie zawiera głównie aleje i ulice.  
Przestrzeń między alejami jest około 3 razy większa niż 
między ulicami. 

Kiedy już plan na sytuację 
zagrożenia dla domowników 
został przygotowany, zrób też 
taki plan dla twojego zwierzątka.  
Przejdź przez labirynt po prawej 
stronie i zmierzając do wyjścia 
wybierz co najmniej 4 rzeczy, 
które mogą być potrzebne dla 
twojego zwierzątka.  

Przygotujmy się, Nowy Jorku!
Ta książeczka może ci pokazać, jak zacząć planowanie na wypadek sytuacji kryzysowej w twoim sąsiedztwie i w mieście.  
Nowy Jork się przygotowuje… teraz przewróć kartki, żeby dowiedzieć się, jak ty też możesz to zrobić!

A więc Nowy Jorku przygotuj się. To mądre i bezpieczne postępowanie! Żeby się dowiedzieć więcej, przewróć kartkę!

Mieszkasz w Nowym Jorku? 
Cóż to za wspaniałe miejsce!  
Zawsze coś się dzieje.  
Ale niektórych rzeczy nie możemy przewidzieć.

Sytuacje kryzysowe takie jak pożary i sztormy 
zdarzają się, to prawda, 
ale dowiedzieć się, co wtedy zrobić, 
jest obowiązkiem nas wszystkich.

Burmistrz wie, co robić,  
 szkoły też postępują mądrze.  
Teraz jest nasza kolej, we wszystkich 
pięciu dzielnicach, przygotować się na 
wszelkie niespodzianki.

Więc przewróć kartkę i dowiedz się 
więcej.  
To jest naprawdę łatwe.  
Bez żartów, Nowy Jorku, wszyscy 
możemy 
być gotowi na sytuację kryzysową. 

Ponieważ nigdy nie możemy dokładnie 
przewidzieć, 
co się wydarzy, mądrze i bezpiecznie jest mieć 
plan na sytuację kryzysową. 

Matematyczna krzyżówka: 
Nowy Jork, Nowy Jork Fajnie jest być w Nowym Jorku!  

Pokoloruj ten obrazek Brooklyn Bridge

Plan dla twojego 
pieska na sytuację 
zagrożenia

Ta książeczka “Nowy Jork przygotowany, 
historyjki dla dzieci” należy do:

 Sprawdź, jak można:
• Przygotować się na sytuacje kryzysowe
• Być gotów i wiedzieć, co trzeba zrobić
• Być przygotowany na opuszczenie 

miejsca, jeżeli zostaniesz do tego 
zmuszony/a

 Zajrzyj do środka!

Wybieranie numerów 
311 i 911

NYC Emergency Management 

NYC Department of Education
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A więc przygotujmy się!
Czy mieszkasz na Staten Island, w Brooklynie, Queens, Bronksie lub na Manhattanie, zawsze 
jest lepiej być mądrym i bezpiecznym. Czy jesteś przygotowany/a na sytuację kryzysową? 
Czy twoja rodzina ma plan? Czy wiesz, jaki plan ma twoja szkoła? Przeczytaj wierszyk poniżej, 
żeby zobaczyć, jak przygotowują się niektóre dzieci we wszystkich pięciu dzielnicach. Jeżeli 
twoja rodzina ma swój plan, będziecie gotowi na każdą sytuację. 

Po przeczytaniu wierszyka spojrzyj na mapę i umieść gwiazdki w miejscu, gdzie jest twój dom 
i twoja szkoła. 

Przygotuj się: Zrób plan
Teraz jest pora na zrobienie planu.  
Na wypadek, gdybyśmy nie byli razem 
Zaplanujmy, gdzie spotkamy swoich bliskich  
Niezależnie od pogody.

Numery telefonów to coś, co jest potrzebne.  
Musimy przygotować dwa: 
Jeden osoby w pobliżu twojego domu,  
Jeden osoby daleko od ciebie 

Przygotowania: Pozostajemy w domu
Żeby przygotować się na pozostanie wdomu 
Przez jeden lub kilka dni 
Potrzebny będzie zestaw „Zostajemy w domu”. 
To jest mądre z wielu powodów.

Latarka przyniesie nam śwatło w noc 
Gwizdek pomocny dzwięk 
Jedzenie w puszkach i woda w butelkach,  
Wszystko możemy łatwo znaleźć.

Z tym zestawem w ręku i przygotowana  
W jednym miejscu a nie w trzech 
Nasza rodzina może być bezpieczna w domu 
Gotowa na zagrożenie.

Gotowi do wyjścia: Zapakuj torbę
Ale czasem rodziny muszą wyjść 
I opuścić dom na jakiś czas 
Kiedy coś się staje tak nagle 
Trzeba podjąć nadzwyczajne kroki

Torba na wyjście, cała przemyślnie zapakowana 
Ułatwi podróż  
I przyniesie rzeczy, których potrzebujemy i które 
lubimy 
Żeby przetrwać ten czas

Trochę jedzenia i picia dla nas wszystkich 
Mapa i latarka, żeby widzieć 
Zapakuj ulubioną książkę i radio 
(A nie zapomnij baterii!)

Nadszedł czas, żebyśmy zrobili plan. 
Nieważne, gdzie jesteśmy 
Gdyż nasze miejsce spotkania poza domem 
Będzie jedno blisko, jedno daleko

Gdy przygotujemy się zgodnie z planem, 
Będziemy się  
Czuli bezpieczniej i odpowiednio 
przygotowani  
Gotowi na sytuację kryzysową.

Teraz jesteśmy gotowi na wszystko 
Nieważne, co nadejdzie 
Kiedy jesteśmy oddaleni, w szkole czy w domu 
Nasz plan jest prawie gotowy

W szkole podążamy za wskazówkami nauczyciela  
W domu za naszym planem rodzinnym 
Jesteśmy wszyscy przygotowani na to, co przyjdzie 
Gotowi na niebezpieczeństwo

Przygotuj się: Zrób plan
Każda szkoła ma plan na sytuację kryzysową. Żeby otrzymać więcej 
informacji o planie bezpieczeństwa szkoły poproś o „Poradnik rodziców” 
(Parent Guide) szkoły twojego dziecka.

Usiądź z rodziną i razem ułóżcie plan na sytuację kryzysową. Jeżeli rodziny 
pozostają w kontakcie ze sobą, łatwiej jest panować nad sytuacją kryzysową.

 ❍ Zrób listę numerów telefonów dla każdego członka rodziny i miejsc, w 
których spędzają czas (w pracy, szkole itp.). Nie zapomnij o mężu, żonie 
twojej córki, syna, oraz twojego dziecka (dzieci) szkoły itp.

 ❍ Żeby skontaktować się z rodziną, zaplanuj spotkanie w określonym 
miejscu. Zapisz nazwę i lokalizację miejsca spotkania.

 ❍ Jeżeli członkowie rodziny nie mogą się odnaleźć, zaplanuj telefon do 
kogoś, kto mieszka daleko.  Zapisz imię i nazwisko tej osoby i jej numer 
telefonu. Daj tej “dalekiej” osobie kopię swojego planu na sytuację 
kryzysową. Miej pewność, że ta osoba zgadza się, żeby być twoim 
punktem kontaktowym.

 ❍ Wypełnij kartę planu na sytuację kryzysową, która znajduje się po prawej 
stronie. Zrób kopię tej karty i rodzinnego planu dla każdej osoby, której ten 
plan dotyczy.

Przygotowania: Bądź gotowy/a na 
pozostanie w domu
W sytuacji kryzysowej może być konieczne pozostanie w domu. Powinniśmy 
mieć wtedy w domu zapasy, wystarczające na co najmniej trzy doby. 
Przechowuj te rzeczy w osobnym pojemniku lub specjalnej szafce.

Twój “Zostajemy w domu” zestaw powinien zawierać:

 ❍ Jeden galon wody pitnej na osobę na dobę

 ❍ Niepsującą się, gotową do spożycia żywność w puszkach i  
ręczny otwieracz do puszek

 ❍ Zestaw pierwszej pomocy, latarkę i gwizdek 

 ❍ Radio na baterię i  dodatkowe baterie

 ❍ Tabletki jodu lub jedna kwarta bezzapachowego środka 
wybielającego (do odkażania wody TYLKO w przypadku 
zarządzenia przez urzędy odpowiedzialne za ochronę 
zdrowia) oraz zakraplacz do oczu (do dodawania środka 
wybielającego do wody)

 ❍ Telefon nie potrzebujący zasilania elektrycznego Większość 
telefonów stacjonarnych potrzebuje zasilania elektrycznego. 
Telefon komórkowy powinien działać w sytuacji kryzysowej tak 
długo, jak długo jest naładowany.

Gotowi do wyjścia: Zapakuj torbę do 
zabrania ze sobą
W sytuacji nagłej może powstać konieczność szybkiego opuszczenia 
domu.  Każda osoba w twoim domostwie powinna mieć torbę do wyjścia 
(nawet zwierzęta domowe!). 
Torba do zabrania powinna być mocna i łatwa do noszenia, np. plecak lub 
mała walizka na kółkach. Sprawdź zapasy co najmniej dwa razy w roku, żeby 
mieć pewność, że są zawsze gotowe. 
Twoja torba na wyjście powinna zawierać:

 ❍ Kopie ważnych dokumentów w  wodoszczelnym 
pojemniku (dowody tożsamości ze zdjęciem, karty 
ubezpieczeniowe, akty urodzenia, dowody własności 
samochodu lub domu)

 ❍ Zapasowe klucze do samochodu i domu
 ❍ Karty kredytowe i bankomatowe oraz gotówka w 
małych nominałach

 ❍ Woda butelkowana i niepsująca się żywność, na 
przykład batony energetyczne lub typu „granola”

 ❍ Pasta do zębów, szczoteczki do zębów, mokre 
ściereczki czyszczące

 ❍ Latarka
 ❍ Radio AM/FM na baterie i dodatkowe baterie
 ❍ Lista lekarstwa używanych przez każdego domownika 
 ❍ Zestaw pierwszej pomocy
 ❍ Informacje dotyczące kontaktów i miejsca spotkań członków 
gospodarstwa domowego oraz niewielka mapka okolicy

 ❍ Mała mapa miasta Nowy Jork
Kiedy torba jest już zapakowana, sprawdź, czy możesz ją nosić bez problemu.

Plan na sytuację kryzysową 
gospodarstwa domowego

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: 

Numer telefonu rodzica/opiekuna:

Miejsce spotkania rodziny:

Kartki do wydarcia dla rodziny
(Dla rodziców i opiekunów) Wykonaj kolejno kroki podane poniżej, co pomoże tobie i rodzinie przetrwać bezpiecznie sytuację kryzysową.
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Będziemy ćwiczyli nasz plan, aby być pewnym 
Że wiemy dokladnie, co robić  
Będziemy rozmawiali o krokach, które podejmiemy  
I wszystkie je zapiszemy
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