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Niniejszy poradnik gotowości na wypadek zagrożenia został opracowany przez New York City Fire 
Department i jest przeznaczony dla mieszkańców i personelu bloków mieszkalnych. 
 
Jego celem jest przekazanie ważnych informacji o budynku oraz o tym, co członkowie gospodarstwa 
domowego mogą zrobić, aby przygotować się na różne zagrożenia, zapobiegać pożarom i chronić 
się w trakcie pożaru lub innego zagrożenia.  
 
Gdy otrzymasz ten poradnik od właściciela lub zarządcy budynku, będzie on zawierać arkusz 
informacyjny opisujący konstrukcję budynku, systemy przeciwpożarowe i wyjścia ewakuacyjne, 
indywidualną listę kontrolną na wypadek sytuacji kryzysowej / ewakuacji oraz inne pomocne 
informacje dotyczące planowania kryzysowego. 
 
 



3 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GOTOWOŚCI NA WYPADEK ZAGROŻENIA 
A. Bądź dobrze poinformowany/Systemy powiadamiania o zagrożeniach 
B. Schronienie na miejscu/Zestaw zapasów na wypadek zagrożenia 
C. Kiedy się ewakuować/Schronienie w sytuacji zagrożenia 
D. Ponowne spotkanie z rodziną 

 
A. Bądź dobrze poinformowany/Systemy powiadamiania o zagrożeniach 

1. Notify NYC jest oficjalnym źródłem informacji o zagrożeniach w mieście, w tym o 
zagrożeniach pogodowych oraz o zamknięciu metra i dróg. 

2. Zarejestruj się do otrzymywania bezpłatnych powiadomień alarmowych lub pobierz 
aplikację Notify NYC na urządzenia mobilne. 

3. Wejdź na stronę NYC.gov/notifynyc, zadzwoń pod numer 311 (lub usługa transmisji 
wideo: 212-639-9675; TTY: 212-504-4115) lub obserwuj @NotifyNYC na Twitterze 

4. W sytuacji zagrożenia należy postępować zgodnie z instrukcjami udzielanymi przez służby 
ratunkowe znajdujące się na miejscu zdarzenia lub, jeśli sytuacja nie dotyczy twojego 
budynku, monitorować najnowsze informacje NotifyNYC, w serwisach informacyjnych w 
lokalnym radio, telewizji i internecie, w tym informacje na temat schronienia w sytuacji 
zagrożenia. 

 
B. Schronienie na miejscu 

1. W niektórych sytuacjach zagrożenia, funkcjonariusze mogą doradzić pozostanie tam, 
gdzie jesteś (schronienie na miejscu). Zasadniczo oznacza to, że najbezpieczniej jest 
pozostać w mieszkaniu w czasie gdy strażacy gaszą pożar lub służby ratownicze usuwają 
pobliskie zagrożenie. 

2. Omówione w tym poradniku procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia (zapoznaj 
się z rozdziałem 6, Postępowanie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia) wyjaśniają, 
kiedy opuścić budynek, a kiedy schronić się na miejscu.  We wszystkich przypadkach 
należy postępować zgodnie z instrukcjami policji, straży pożarnej lub innych służb 
ratowniczych obecnych na miejscu. 

3. Jeśli sytuacja wymaga schronienia na miejscu, nie wolno opuszczać bezpiecznego 
schronienia, aby odebrać dzieci ze szkoły, dopóki nie minie niebezpieczeństwo i nie 
zostaną odwołane nakazy schronienia na miejscu.  W szkołach obowiązują ich własne 
procedury schronienia na miejscu.  Opuszczając bezpieczne miejsce w czasie zagrożenia, 
narażamy się tylko na niebezpieczeństwo. 

4. Na wypadek wyjątkowej sytuacji pogodowej i innych zagrożeń, które mogą wymagać 
pozostania w domu przez kilka dni, należy przygotować zestaw awaryjny na wypadek 
zagrożenia. Zapoznaj się z rozdziałem 3(A), Domowy zestaw awaryjny na wypadek 
zagrożenia. 
 

C. Kiedy się ewakuować/Schronienie w sytuacji zagrożenia 
 
1. Ewakuuj się natychmiast, jeśli:  

• Jesteś w bezpośrednim niebezpieczeństwie. 
• Przebywasz w budynku, z którego zaleca się ewakuację i można to bezpiecznie zrobić.  

Zapoznaj się z rozdziałem 7(A). 
• Otrzymasz takie instrukcje od znajdującego się na miejscu członka zespołu 

ratowniczego. 
• Burmistrz lub inny organ administracji publicznej wyda taki nakaz. 
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2. Jeśli musisz ewakuować się z budynku lub władze wydadzą polecenie ewakuacji, postaraj 
się pozostać razem z rodziną lub przyjaciółmi. Podczas ewakuacji z powodu sztormów 
miasto i/lub jego partnerzy otworzą centra ewakuacji we wszystkich pięciu dzielnicach.  
Informacje o najbliższym centrum ewakuacji dostępne są na stronie internetowej 
NYC.gov/knowyourzone lub pod numerem telefonu 311 (usługa transmisji wideo: 212-
639-9675; TTY: 212-504-4115). 

 
D. Ponowne spotkanie z rodziną 

 
Omów z rodziną i domownikami miejsce ponownego spotkania w razie konieczności 
ewakuacji z budynku i braku możliwości powrotu do niego. 
1. Wyznaczcie dwa miejsca spotkania: jedno w pobliżu domu i jedno poza najbliższą okolicą. 
2. Wyznaczcie przyjaciela lub krewnego niemieszkającego w sąsiedztwie, do którego 

członkowie gospodarstwa domowego będą mogli zadzwonić, jeśli zostaną rozdzieleni 
podczas katastrofy.  Połączenia z numerami zamiejscowymi mogą być łatwiejsze niż 
numerami lokalnymi.  Osoba kontaktowa spoza najbliższej okolicy może pomóc 
skontaktować się z innymi. 

 
2. OSOBY WYMAGAJĄCE POMOCY 

 
A. Jeśli potrzebna jest pomoc 

 
1. Osoby, które będą miały trudności z opuszczeniem budynku 

(lub udaniem się w inne miejsce po wyjściu z budynku) bez 
pomocy, powinny z góry zaplanować i wyznaczyć osoby, 
które mogłyby im pomóc. 
• Osoby mieszkające same lub których członkowie 

gospodarstwa domowego pracują lub nie są w stanie im 
pomóc, powinny rozważyć poproszenie sąsiadów o 
pomoc w zejściu po schodach (w przypadku pożaru lub 
awarii zasilania). Powinny mieć przygotowane ich 
numery telefonów i inne dane kontaktowe. 

• Osoby, które w czasie ewakuacji muszą skorzystać z 
windy, powinny poprosić właściciela lub zarządcę 
budynku o powiadomienie z wyprzedzeniem o 
zagrożeniu, zanim winda zostanie wyłączona (lub przed 
konserwacją w normalnych warunkach). 

• Jeśli budynek obsługiwany jest przez personel należy 
zapytać właściciela lub zarządcę budynku, czy może on ostrzec zespół ratowniczy i/lub 
pomóc mu, o ile będzie to możliwe. 

• Należy uwzględnić czynniki opisane w rozdziale 6(A)(2) Pomoc w ewakuacji. 
 

2. Miej w mieszkaniu przygotowany gwizdek lub stukaj o siebie garnkami, jeśli trzeba będzie 
zasygnalizować sąsiadom lub innym osobom, że potrzebujesz pomocy. 
 

3. Przygotuj i miej pod ręką pisemną notatkę wyjaśniającą twoje potrzeby komunikacyjne, jeśli 
będziesz potrzebować pomocy w zrozumieniu innych lub inni będą potrzebować pomocy w 
zrozumieniu ciebie.  Jeśli komunikujesz się pisemnie, kup i miej przygotowaną przenośną białą 
tablicę, tablicę kredową lub inne osobiste urządzenie komunikacyjne. 
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4. Jeśli korzystasz z elektrycznego lub zwykłego wózka inwalidzkiego, sprawdź i zapamiętaj 
rozmiar i ciężar urządzenia oraz czy jest składane, aby pomóc w zorganizowaniu transportu. 

 
B. Jeśli możesz udzielić pomocy 

 
1. Bądź troskliwym sąsiadem. W sytuacjach zagrożenia, o ile będzie to bezpieczne, zajrzyj do 

sąsiadów, którzy mogą potrzebować pomocy, zwłaszcza do osób starszych i z 
niepełnosprawnościami, które mogą wymagać ostrzeżenia. 

 
2. Pomóż sąsiadom w opuszczeniu budynku, o ile można to zrobić  bezpiecznie i jesteś do tego 

zdolny fizycznie.  Podczas pożaru nie wolno korzystać z windy.  Zapoznaj się z rozdziałem 6(A) 
Pomoc w ewakuacji. 

 
3. Udzielając pomocy, uważnie słuchaj, co sąsiad mówi o tym, jak należy go podnosić lub 

przenosić. 

3. ZAPASY NIEZBĘDNE DO GOTOWOŚCI NA WYPADEK ZAGROŻENIA (SYTUACJE ZAGROŻENIA 
WYMAGAJĄCE POZOSTANIA W DOMU I TORBA Z NIEZBĘDNYMI RZECZAMI NA WYPADEK 
EWAKUACJI) 

 
A. Domowy zestaw awaryjny na wypadek zagrożenia 

 
W domu należy przechowywać ilość zapasów wystarczającą do przetrwania do siedmiu dni.  
Poniżej przedstawiono sugerowane przedmioty, które należy przechowywać w łatwo dostępnym 
pojemniku (okresowo należy wymieniać produkty po terminie ważności): 
 Jeden galon (ok. 4 l) wody pitnej na osobę dziennie 
 Niepsujące się łatwo, gotowe do 

spożycia konserwy i ręczny otwieracz 
do puszek  

 Apteczka pierwszej pomocy 
 Latarka 
 Radio AM/FM zasilane bateriami i 

dodatkowe baterie  
 Gwizdek do wezwania sąsiadów na 

pomoc 
 Artykuły higieny osobistej: mydło, 

produkty higieniczne dla kobiet, 
szczoteczka do zębów, pasta do 
zębów itp. 

 Kabel do ładowania telefonu komórkowego i przenośny akumulator 
 Produkty do pielęgnacji dzieci lub inne specjalne produkty do pielęgnacji 
 Karma i artykuły dla zwierząt 
 Co najmniej tygodniowy zapas regularnie używanych leków lub materiałów medycznych 
 Zapasowe okulary lub soczewki kontaktowe 
 Dodatkowe baterie do aparatów słuchowych 
 Sprzęt zapasowy lub dodatkowe materiały do innych domowych urządzeń medycznych 

lub komunikacyjnych 
 

B. Torba z niezbędnymi rzeczami na wypadek ewakuacji 
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Torba z niezbędnymi rzeczami na wypadek ewakuacji musi być solidna i łatwa do przenoszenia, 
może to być plecak lub mała walizka na kółkach. Zawartość torby należy dostosować do swoich 
osobistych potrzeb, poniżej wymienione jednak niektóre ważne przedmioty, jakie warto 
zapakować:  
 

 Kopie ważnych dokumentów w 
wodoodpornym i przenośnym 
opakowaniu (karty ubezpieczeniowe, akty 
urodzenia, akty prawne, dowody 
tożsamości ze zdjęciem, potwierdzenie 
adresu itp.)  

 Dodatkowy zestaw kluczy do samochodu i 
domu  

 Kopie kart kredytowych/bankomatowych  
 Gotówka (banknoty o niskich nominałach)  
 Woda w butelkach i niepsująca się 

żywność, na przykład batoniki 
energetyczne lub granola  

 Latarka 
 Radio AM/FM na baterie 
 Dodatkowe baterie/ładowarki 
 Produkty medyczne, w tym: 

 Apteczka 
 Co najmniej tygodniowy zapas regularnie używanych leków lub materiałów 

medycznych  
 Ubezpieczenie medyczne, karty Medicare i Medicaid 
 Lista leków (i dawek) 
 Nazwiska lekarzy i dane kontaktowe 
 Informacje o schorzeniach medycznych, alergiach i sprzęcie medycznym. 

 Przybory toaletowe 
 Notes i długopis 
 Informacje kontaktowe i o miejscu spotkania dla członków gospodarstwa domowego 
 Lekki strój przeciwdeszczowy i koc 
 Przedmioty dodające otuchy lub odwracające uwagę od trudnej sytuacji, takie jak książka 

lub talia kart 
 Artykuły do opieki nad dziećmi, w tym gry i małe zabawki. 
 Dla zwierząt domowych i asystujących:  

 Aktualne kolorowe zdjęcie zwierzaka lub zwierzęcia asystującego (lub jeszcze 
lepiej wspólne zdjęcie ze zwierzęciem, na wypadek rozdzielenia) 

 Nazwisko weterynarza i dane kontaktowe 
 Informacje o właścicielu, rejestracji, mikroczipie i szczepieniach. 
 Pojemniki na jedzenie i wodę 
 Smycz i (w razie potrzeby) kaganiec 
 Prześcieradło bawełniane do zakrycia pojemnika, aby pomóc zwierzęciu 

zachować spokój 
 Plastikowe woreczki na odchody 

 
4. BEZPIECZEŃSTWO W DOMU I ZAPOBIEGANIE POŻAROM 

• Urządzenia zapewniające bezpieczeństwo w domu 
• Bezpieczne ogrzewanie w domu 
• Wskazówki dotyczące zapobiegania pożarom 
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• Gaszenie małych pożarów 
 
Pożarom lub innym zagrożeniom można zapobiec upewniając się, że dom jest chroniony przez działające 
domowe urządzenia bezpieczeństwa, ogrzewając bezpiecznie dom i zapobiegając pożarom, zanim 
wybuchną. 
 

A. Urządzenia zapewniające bezpieczeństwo w domu 
 

1. Czujniki dymu i tlenku węgla 
• Sprawdź, czy w mieszkaniu są 

zainstalowane czujniki dymu (zwane 
również czujkami dymu) i tlenku węgla.  
Prawo Nowego Jorku wymaga od właścicieli 
lokali i innych właścicieli zainstalowania 
czujników dymu i tlenku węgla w odległości 
15 stóp od wejścia do każdej sypialni i w 
piwnicy.  (W nowych budynkach czujnik 
dymu musi być również zainstalowany w 
każdej sypialni). 

• Można zainstalować połączone czujniki dymu/tlenku węgla. 
• Sprawdź, czy czujniki działają. Za konserwację czujników dymu i tlenku węgla znajdujących 

się w mieszkaniu odpowiada najemca. 
• Urządzenia należy sprawdzać co najmniej raz w miesiącu, naciskając przycisk testowy. 
• Nowsze modele są zasilane elektrycznie lub mają wbudowaną 10-letnią baterię.   
• Starsze modele mają wymienne baterie.  Baterie należy wymieniać przynajmniej dwa razy 

w roku (dobrym momentem na wymianę jest zmiana czasu na wiosnę i jesienią).  Jeśli 
czujnik wyda dźwięk wskazujący na niski poziom naładowania baterii należy je 
natychmiast wymienić. 

• Czujniki dymu i tlenku węgla należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta, jednak 
co najmniej raz na 10 lat.  

 
2. Urządzenia wspomagające 

• Jeśli ty lub członek twojego gospodarstwa domowego jest głuchy lub niedosłyszy, 
skonsultuj się z właścicielem lub zarządcą budynku w sprawie instalacji czujników 
dymu/tlenku węgla aktywujących alarm wizualny (stroboskopowy) lub wyczuwalny 
dotykowo (wibracyjny). 

• Więcej informacji podano w rozdziale 7, Zasoby dotyczące gotowości na wypadek 
zagrożenia. 

 
B. Bezpieczne ogrzewanie w domu 

 
1. Osoby niepewne co do bezpieczeństwa swojego źródła ogrzewania powinny zadzwonić pod 

numer 311 (lub usługa transmisji wideo: 212-639-9675; TTY: 212-504-4115), aby umówić się 
na kontrolę nad stanem bezpieczeństwa pożarowego. 
 

2. W razie konieczności korzystania z przenośnego grzejnika, należy używać tylko przenośnych 
grzejników elektrycznych zatwierdzonych do użytku w pomieszczeniach (z osłoniętymi 
elementami grzewczymi). NIE używaj kuchenki ani piekarnika do ogrzewania mieszkania.  NIE 
używaj grzejników naftowych lub gazowych, które są niebezpieczne i zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w Nowym Jorku nie wolno ich używać w pomieszczeniach.  
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3. Sprawdź moc prądu wymaganą do obsługi przenośnego grzejnika.  Upewnij się, że może 

bezpiecznie działać w standardowym obwodzie elektrycznym w gospodarstwie domowym. 
Zapoznaj się z rozdziałem 4(C), Wskazówki dotyczące zapobiegania pożarom. 
 

4. Okresowo sprawdzaj włączony grzejnik i wyłącz go, gdy wychodzisz z mieszkania lub gdy 
kładziesz się spać.  Nigdy nie zostawiaj dzieci samych w pokoju, gdzie jest włączony przenośny 
grzejnik. 
 

5. Wszystkie materiały/przedmioty domowe, które mogą się zapalić, w tym meble, zasłony, 
wykładziny i papier, powinny być w odległości co najmniej trzech stóp (1 metra) od źródła 
ciepła.  Nigdy nie wolno suszyć ubrań nad grzejnikiem. 
 

C. Wskazówki dotyczące zapobiegania pożarom 
 

1. Wyrzucone, przypadkowo pozostawione zapalone papierosy i nieostrożne postępowanie z 
papierosami są główną przyczyną śmierci w wyniku pożaru. Nigdy nie należy palić w łóżku lub 
gdy jesteśmy senni, należy także zachować szczególną ostrożność podczas palenia na sofie lub 
innych tapicerowanych meblach. Należy dokładnie zgasić każdy papieros w głębokiej 
popielniczce, która się nie przewróci. Nigdy nie wolno zostawiać zapalonego lub tlącego się 
papierosa na meblach. 
 

2. Zapałki i zapalniczki mogą być śmiertelnie niebezpieczne w rękach dzieci. Przechowuj je poza 
zasięgiem dzieci i poinformuj je o niebezpieczeństwie pożaru. 
 

3. Nie zostawiaj  bez nadzoru gotujących się potraw. Dbaj o czystość płyty kuchenki i usuwaj z 
niej to, co może się zapalić.  Zanim położysz się spać, sprawdź czy kuchenka i piekarnik są 
wyłączone. 
 

4. Kontroluj dzbanki do kawy, płyty grzewcze i inne urządzenia elektryczne z elementami 
grzewczymi.  Nie zostawiaj ich włączonych, gdy nie jest to potrzebne.  Pamiętaj, aby je 
wyłączyć w nocy lub gdy nikogo nie ma w domu. 
 

5. Nigdy nie podłączaj zbyt wielu urządzeń do gniazdek elektrycznych.  W większości gniazdek 
domowych natężenie prądu elektrycznego wynosi 15 A, z wyjątkiem gniazdek przeznaczonych 
dla dużych urządzeń gospodarstwa domowego lub klimatyzatorów.  Nie podłączaj do jednego 
gniazdka sprzętu domowego, w tym kuchenki mikrofalowej, tostera, ekspresów do kawy, 
płyty grzejnej i innych urządzeń, z dużym poborem prądu, bez uprzedniego sprawdzenia ile 
prądu zużywają urządzenia. 
 

6. Wymieniaj pęknięte lub postrzępione przewody elektryczne. Nigdy nie układaj przedłużaczy 
pod dywanami.  Używaj tylko listew zasilających z wyłącznikami. 
 

7. Nie zastawiaj wejść i okien prowadzących na schody pożarowe. 
 

8. Zgłaszaj właścicielowi lub zarządcy budynku wszelkie przeszkody lub nagromadzone śmieci w 
korytarzach, na klatkach schodowych, schodach pożarowych lub innych drogach 
ewakuacyjnych. 
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9. Kraty na oknach należy instalować tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne ze 
względów bezpieczeństwa.  Należy instalować tylko kraty zatwierdzone przez Fire 
Department. 
• Nie należy instalować krat okiennych na klucz lub zamek szyfrowy.  Opóźnienie ze względu 

na trudności ze znalezieniem lub użyciem klucza lub szyfru może kosztować życie.  
• Zapoznaj się i domowników z zasadami obsługi kraty okiennej 
• Dbaj o mechanizm otwierający kratę, aby otwierał się bez problemów.  Nie należy 

umieszczać mebli ani innych przedmiotów osobistych w miejscach, w których mogłyby 
uniemożliwić otwarcie kraty. 

 
10. Zapoznaj się i domowników z lokalizacją wszystkich klatek schodowych, schodów pożarowych 

i dróg ewakuacyjnych z budynku oraz prowadzącą do nich drogą. 
 

11. Wspólnie z członkami rodziny przygotuj drogę ewakuacyjną, którą wyjdziecie z budynku w 
razie pożaru. Wybierz miejsce spotkania w bezpiecznej odległości od budynku, w którym 
wszyscy powinniście się spotkać, w przypadku rozdzielenia się podczas pożaru. 
 

12. Zachowaj ostrożność podczas użytkowania i umieszczania świeżych, ciętych roślin ozdobnych, 
w tym choinek i świątecznych wieńców.  Jeśli to możliwe, należy kupować rośliny sadzone lub 
trzymać w wodzie. Nie umieszczaj ich na ogólnodostępnych korytarzach ani w miejscach, w 
których mogłyby blokować wyjścia z mieszkania w przypadku gdyby się zapaliły  Trzymaj je z 
dala od wszelkich źródeł płomieni, w tym świec i kominków.  Nie przechowuj ich przez dłuższy 
czas; suche rośliny ozdobne są łatwopalne. 
 

13. Nie używaj w domu przenośnego grilla gazowego, na węgiel drzewny lub innych przenośnych 
grilli. 
 

14. Dekoracyjne kominki na alkohol lub inną łatwopalną ciecz stanowią potencjalne zagrożenie 
pożarowe. Płyn łatwo się rozlewa i szybko zapala. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 
7, Zasoby dotyczące gotowości na wypadek zagrożenia. 
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D. Gaszenie małych pożarów 
 
1. Nie należy starać się gasić pożaru, który 

się rozprzestrzeni.  Zamiast tego: 
• Należy dopilnować, aby wszyscy 

wyszli z mieszkania. 
• Należy natychmiast opuścić 

mieszkanie i zamknąć za sobą drzwi. 
(Jest to niezmiernie ważne.) 

• Niezwłocznie po znalezieniu się w 
bezpiecznym miejscu zadzwoń pod 
numer 911, aby zgłosić pożar.  (Jeśli w 
budynku zainstalowany jest system 
sygnalizacji pożarowej, opuszczając 
budynek aktywuj alarm pożarowy za 
pomocą ręcznego włącznika.) 

• Powiadom dowolnego pracownika 
budynku. 

 
2. W przypadku pożaru, który się nie 

rozprzestrzenia, można użyć przenośnej 
gaśnicy. Standardowe gaśnice przenośne 
typu ABC (z suchym proszkiem 
chemicznym) są przeznaczone do 
gaszenia pożarów w gospodarstwach 
domowych, z wyjątkiem pożarów na 
kuchenkach.  W przypadku pożaru 
tłuszczu lub oleju na kuchence, przykryj 
patelnię lub garnek i/lub użyj sody 
oczyszczonej lub przenośnej gaśnicy 
pianowej (oznaczonej jako klasa K). 
 

3. Korzystając z przenośnej gaśnicy, pamiętaj o skrócie PASS: 
• Pull (wyciągnij zawleczkę) 
• Aim (skieruj dyszę) 
• Squeeze (ściśnij dźwignię) 
• Sweep (przesuwaj strumień) 

 

5. POZNAJ SWÓJ BUDYNEK 
 
Poznaj konstrukcję swojego budynku i rodzaje systemów ochrony przeciwpożarowej.  Pomoże to w 
podejmowaniu świadomych decyzji w przypadku pożaru lub innego zagrożenia w twoim budynku. 
 

• Konstrukcja budynku:  Czy twój budynek jest wykonany z materiału ognioodpornego (niepalnego) 
czy z nieognioodpornego (palnego)? 

• Systemy ochrony przeciwpożarowej w budynku: Czy budynek jest chroniony instalacją 
tryskaczową? Czy w budynku jest zainstalowany system sygnalizacji pożarowej lub system 
komunikacji? 
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• Bezpieczne wyjście z budynku (droga ewakuacyjna): Jak można wydostać się z budynku w sytuacji 
zagrożenia? Dokąd prowadzą klatki schodowe i inne wyjścia: na ulicę, do holu, na tylne podwórko 
lub w inne miejsce? 

 
Zapoznaj się z kartą informacyjną o budynku przekazaną przez właściciela budynku.  Właściciele bloków 
mieszkalnych (z trzema lub więcej mieszkaniami) są zobowiązani do przygotowania i przekazania 
wszystkim mieszkańcom i personelowi budynku karty informacyjnej o budynku i Poradnika gotowości na 
wypadek zagrożenia dotyczący bloków mieszkalnych w Nowym Jorku.  Są również zobowiązani do 
zamieszczenia informacji o gotowości na zagrożenia po wewnętrznej stronie drzwi wejściowych do 
mieszkania oraz w holu lub części ogólnodostępnej. 
 

A. Konstrukcja budynku 
 

1. Budynki z materiałów niepalnych.  Budynek z materiałów "niepalnych" lub "ognioodpornych" 
to budynek, którego elementy konstrukcyjne (elementy nośne budynku, takie jak belki i 
stropy ze stali lub betonu zbrojonego) są wykonane z materiałów niepalnych lub odpornych 
na ogień, a zatem nie przyczynią się do rozprzestrzeniania ognia. W takich budynkach istnieje 
większe prawdopodobieństwo, że pożar obejmie tylko mieszkanie lub jego część, w której 
wybuchł i mniejsze prawdopodobieństwo, że rozprzestrzeni się poza ściany budynku na inne 
mieszkania i piętra.  
 
• NIE OZNACZA TO, ŻE W BUDYNKU Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH NIE MOŻE WYBUCHNĄĆ 

POŻAR Elementy konstrukcyjne budynku nie zapalą się, jednak cała zawartość budynku 
(w tym meble, wykładziny, drewniane podłogi, dekoracje i rzeczy osobiste) może się 
zapalić i wytworzyć płomień, ciepło i duże ilości dymu i tlenku węgla, które mogą się 
rozchodzić po całym budynku, szczególnie jeśli 
drzwi do mieszkania lub na klatkę schodową 
zostaną otwarte. 

 
2. Budynki z materiałów palnych. Budynek z materiałów 

"palnych" lub "nieognioodpornych" ma konstrukcję 
drewnianą lub z innego materiału, który ulegnie 
spaleniu pod wpływem ognia.  Ogień 
rozprzestrzeniający się z płonącej zawartości 
mieszkania na ściany budynku może rozchodzić się po 
ścianach i zagrażać całemu budynkowi. 

 
Sprawdź w karcie informacyjnej swojego budynku, czy jest on zbudowany z materiałów palnych 
czy niepalnych. 
 

B. Systemy ochrony przeciwpożarowej 
 
Niezależnie od rodzaju konstrukcji, budynek może być chroniony przez systemy przeciwpożarowe, 
które wykrywają i/lub pomagają zapobiegać pożarom i wcześnie ostrzegają mieszkańców 
budynku. 
 
1. Elementy oddzielenia przeciwpożarowego.  Większość mieszkań ma ściany i sufity z płyty 

kartonowo-gipsowej i metalowe, ognioodporne drzwi.  W wielu budynkach są zamknięte 
klatki schodowe (zamknięte własnymi ścianami i drzwiami).  Płyty gipsowo-kartonowe i 
ognioodporne drzwi stanowią "pasywne" systemy ochrony przeciwpożarowej, a ich zadaniem 
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jest powstrzymanie ognia przez pewien czas, tak aby umożliwić Fire Department podjęcie akcji 
ratunkowej, ugaszenie pożaru i uratowanie mieszkańców budynku. 
• Wychodząc z mieszkania, w którym jest pożar ZAWSZE zamykaj za sobą drzwi.  

ZOSTAWIENIE OTWARTYCH DRZWI DO MIESZKANIA, W KTÓRYM JEST POŻAR UŁATWIA 
JEGO ROZPRZESTRZENIENIE SIĘ POZA MIESZKANIE. 

• NIGDY nie blokuj/nie przystawiaj niczym drzwi na klatkę schodową, tak aby były otwarte.  
Drzwi na klatkę powinny być cały czas zamknięte. 

 
2. Instalacje tryskaczowe.  Instalacja tryskaczowa przeznaczona jest do gaszenia pożaru poprzez 

rozpylanie wody nad ogniem.  Głowica tryskacza na suficie wykrywa ciepło powstałe w wyniku 
pożaru i automatycznie rozpyla wodę z rury w suficie.  Aktywuje również alarm na poziomie 
ulicy lub, w większości nowszych budynków, wysyła alarm do centralnej jednostki 
monitorującej alarmy przeciwpożarowe. 
• Zraszacze skutecznie zapobiegają 

rozprzestrzenianiu się pożaru, jednak ogień może 
nadal wytwarzać dużą ilość dymu.  
Rozprzestrzeniający się dym może stanowić 
zagrożenie dla życia innych mieszkańców budynku. 
Wychodząc z mieszkania zawsze należy zamykać za 
sobą drzwi. 

• Budynki mieszkalne budowane po 2000 roku są na 
ogół wyposażone w instalacje tryskaczową.  
Wcześniejsze budynki na ogół nie mają systemu 
tryskaczowego w całym budynku.  Niektóre z nich 
mają częściowe systemy tryskaczowe na otwartych klatkach schodowych, w 
pomieszczeniach zsypowych lub w innych obszarach. 

 
3. Głosowe systemy powiadamiania o zagrożeniach.  Większość wysokich budynków 

mieszkalnych zbudowanych po 2009 r., które mają więcej niż 12 pięter lub 125 stóp (ok. 38 
m), jest wyposażona w głosowy system powiadamiania o zagrożeniach w całym budynku, 
umożliwiający personelowi Fire Department wydawanie z centralnej lokalizacji, zazwyczaj z 
holu budynku, komunikatów słyszanych na klatkach schodowych i w każdej jednostce 
mieszkaniowej. 
 

4. Systemy sygnalizacji pożarowej  Poszczególne mieszkania we wszystkich budynkach 
mieszkalnych są wyposażone w czujniki dymu i tlenku węgla (zapoznaj się z rozdziałem 4(a) 
powyżej, Urządzenia zapewniające bezpieczeństwo w domu).  Czujniki nie są podłączone do 
systemu sygnalizacji pożarowej w budynku i nie powiadamiają automatycznie centralnej 
jednostki monitorującej alarmy przeciwpożarowe; są słyszalne wyłącznie w mieszkaniu. 

 
Niektóre budynki są wyposażone w systemy sygnalizacji pożarowej, jednak mogą one mieć 
ograniczony zasięg i mogą nie uruchamiać alarmu w całym budynku. 
• Większość budynków mieszkalnych wybudowanych po 2009 roku posiada system 

sygnalizacji pożarowej, jednak ogranicza się on do wykrywania dymu w maszynowni i 
rozdzielni elektrycznej.  Każdy alarm aktywowany w tych pomieszczeniach jest 
automatycznie przekazywany do centralnej jednostki monitorującej alarmy 
przeciwpożarowe, która powiadamia Fire Department. 

• Niektóre starsze budynki mają wewnętrzny system sygnalizacji pożarowej składający się 
z głośników, które pozwalają ostrzec mieszkańców budynku o pożarze w budynku oraz 
ręcznych włączników alarmu, które pozwalają aktywować system sygnalizacji pożarowej.  
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Ręczne włączniki alarmu znajdują się zwykle w pobliżu głównego wejścia i przy każdych 
drzwiach na klatkę schodową.  Ręczne włączniki alarmu zazwyczaj nie przesyłają 
automatycznie sygnału do centralnej jednostki monitorującej alarmy przeciwpożarowe. 

 
W razie zauważenia lub usłyszenia którekolwiek z tych urządzeń alarmowych należy 
zadzwonić pod 911.  Nie należy zakładać, że ktoś już powiadomił Fire Department. 
 

4. Systemy rozgłoszeniowe 
 

Chociaż z reguły nie jest to wymagane, niektóre budynki mieszkalne są wyposażone w systemy 
rozgłoszeniowe umożliwiające komunikację głosową z centralnej lokalizacji, zwykle z holu 
budynku.  Systemy rozgłoszeniowe różnią się od domofonów i zwykle składają się z głośników 
zainstalowanych w korytarzach i/lub na klatkach schodowych. 

 
Sprawdź w karcie informacyjnej swojego budynku, czy jest on wyposażony w instalację 
tryskaczową, system sygnalizacji pożarowej, głosowy system powiadamiania o 
zagrożeniach lub system rozgłoszeniowy. 

 
C. Bezpieczne wyjście z budynku (droga ewakuacyjna) 

 
Prawie wszystkie budynki mieszkalne mają co najmniej dwie drogi ewakuacyjne (drogi wyjścia z 
budynku). Istnieje kilka różnych rodzajów dróg ewakuacyjnych:  
 
1. Schody wewnętrzne.  Wszystkie budynki mają schody 

prowadzące na ulicę. Schody te mogą być zamknięte w 
klatce schodowej lub otwarte.  
• Zamknięte klatki schodowe dają większe szanse na 

bezpieczne wyjście z budynku, jeśli drzwi są zamykane. 
• Otwarte schody nie zapobiegają rozprzestrzenianiu się 

ognia, ciepła i dymu.  Płomienie, ciepło i dym powstałe 
w wyniki pożaru wznoszą się po schodach i 
uniemożliwią bezpieczne zejście schodami z pięter nad 
pożarem. 

 
2. Schody zewnętrzne.  Niektóre budynki zapewniają dostęp 

do mieszkań poprzez zewnętrzne schody i korytarze.  Fakt, 
że znajdują się one na zewnątrz i nie zatrzymują ciepła i 
dymu, zwiększa ich bezpieczeństwo w razie pożaru, pod warunkiem, że nie są zastawione. 
 

3. Schody na wieży przeciwpożarowej.  Są to zazwyczaj zamknięte klatki schodowe w "wieży" 
oddzielonej od budynku szybami powietrznymi otwartymi na zewnątrz. Otwarte szyby 
powietrzne pozwalają na ucieczkę ciepła i dymu, chroniąc schody. 
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4. Schody pożarowe.  Starsze budynki mogą być wyposażone 

w schody pożarowe na zewnątrz budynku, na które 
wchodzi się przez okno lub balkon.  Ze schodów 
pożarowych należy korzystać tylko wtedy, gdy główne 
drogi ewakuacyjne z budynku (klatki schodowe) są 
niebezpieczne ze względu na płomienie, wysoką 
temperaturę lub dym. 
 

5. Wyjścia. Prawie wszystkie budynki mają więcej niż jedno 
wyjście na zewnątrz. Oprócz głównego wejścia w budynku 
mogą być wyjścia boczne, tylne, przez piwnicę i wyjścia na 
ulicę z klatek schodowych. Należy wiedzieć, które wyjścia 
prowadzą na ulicę lub do innego bezpiecznego miejsca i jak 
się do nich dostać z mieszkania. 
• Niektóre z tych wyjść mogą być wyposażone w alarmy 

i należy z nich korzystać tylko w sytuacjach awaryjnych. 
• Drzwi na dach nie są wyjściem ewakuacyjnym i mogą, 

ale nie muszą, umożliwiać dostęp do sąsiednich budynków.  Dach jest niebezpiecznym 
miejscem, szczególnie w nocy lub w czasie pożaru.  Oświetlenie na dachu jest ograniczone 
lub nie ma go wcale i często są na nim przeszkody grożące potknięciem lub 
niezabezpieczone spadające elementy  Z wyjścia na dach należy korzystać tylko w 
ostateczności i tylko wtedy, gdy można z niego bezpiecznie dostać się do sąsiedniego 
budynku. 

 
Sprawdź w karcie informacyjnej swojego budynku różne drogi ewakuacyjne i dokąd prowadzą. 

 
D. OZNACZENIE MIESZKANIA I OZNAKOWANIA NA WYPADEK POŻARU 

 
Wszystkie mieszkania muszą mieć wyraźnie oznaczony numer mieszkania na wysokości oczu na 
głównych drzwiach wejściowych do mieszkania, w korytarzu budynku.  Pomoże to Fire 
Department i innym osobom udzielającym pierwszej pomocy w nagłym wypadku szybko 
zlokalizować dane mieszkanie. 
 
Ponadto w wielu budynkach mieszkalnych wymagane jest obecnie umieszczenie lub oznaczenia 
numeru mieszkania na framudze drzwi, na poziomie podłogi.  Te odblaskowe lub świecące 
"oznakowania na wypadek pożaru" pomogą Fire Department zlokalizować mieszkanie w czasie 
pożaru lub zadymienia, gdy numery drzwi na poziomie oczu nie są widoczne.  Wszystkie domy 
"bliźniaki" i inne wielopiętrowe apartamenty, a także wszystkie bloki mieszkalne, które nie są 
wyposażone w instalację tryskaczową i mają więcej niż 8 mieszkań na piętrze, muszę mieć 
oznakowania na wypadek pożaru na drzwiach mieszkania i framudze drzwi na klatce schodowej.  
Więcej informacji podano w rozdziale 7, Zasoby dotyczące gotowości na wypadek zagrożenia. 

 
Sprawdź, czy na drzwiach twojego mieszkania jest podany numer.  Sprawdź, czy w twoim 
budynku wymagane są oznakowania na wypadek pożaru. 
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6. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA 
 

A. POŻARY 
 

W razie pożaru należy postępować zgodnie ze wskazówkami personelu Fire Department. Mogą 
jednak wystąpić sytuacje awaryjne, w których konieczne będzie podjęcie samodzielnej decyzji co 
do sposobu działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym domownikom, zanim 
personel Fire Department dotrze na miejsce zdarzenia lub udzieli wskazówek. 

 
1. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego 

 
Poniższe instrukcje mają pomóc w wyborze najbezpieczniejszego sposobu działania. Należy 
pamiętać, że żadna instrukcja nie może uwzględniać wszystkich możliwych czynników i 
zmieniających się warunków; konieczne może być podjęcie samodzielnej decyzji co do 
najbezpieczniejszego sposobu postępowania w danych okolicznościach.  
• Zachowaj spokój. Nie wpadaj w panikę.  Możliwie jak najszybciej zawiadom Fire Department. 

Strażacy przybędą na miejsce pożaru w ciągu kilku minut od powiadomienia. 
• Płomienie, gorące powietrze i dym unoszą się do góry, dlatego pożar na niższym piętrze 

stanowi większe zagrożenie dla bezpieczeństwa niż pożar na wyższym piętrze. 
• Nie przeceniaj swoich możliwości ugaszenia pożaru. Większości pożarów nie da się łatwo i 

bezpiecznie ugasić. Nie próbuj gasić szybko rozprzestrzeniającego się pożaru.  Jeśli próbujesz 
gasić pożar, upewnij się, że masz wolną drogę wycofania się z pokoju. 

• Jeśli zdecydujesz się opuścić budynek w czasie pożaru, wychodząc zamknij za sobą wszystkie 
drzwi, aby ograniczyć ogień.  NIGDY NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z WINDY.  Mogłaby zatrzymać się 
między piętrami lub pojechać na piętro, na którym jest pożar i wypełnić się dymem lub 
gorącym powietrzem. 

• Gorące powietrze, dym i gazy emitowane przez palące się materiały mogą szybko 
doprowadzić do uduszenia. W razie znalezienia się w gęstym dymie, należy położyć się na 
podłodze i czołgać się, trzymając głowę blisko podłogi.  Oddychaj krótkimi oddechami przez 
nos. 

• Jeśli ubrania zapalą się, nie biegnij. Zatrzymaj się, tam gdzie jesteś, połóż się na podłodze, 
zakryj twarz dłońmi, aby chronić twarz i płuca i turlaj się, aby stłumić płomienie. 
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W przypadku pożaru w mieszkaniu:  
• Zamknij drzwi do pokoju, w którym znajduje się ogień i wyjdź z mieszkania. 
• Upewnij się, że razem z tobą WSZYSCY opuścili mieszkanie. 
• Zabierz ze sobą klucze. 
• Zamknij drzwi mieszkania, ale nie na klucz. 
• Wyjdź z budynku korzystając z najbliższej klatki schodowej, w której nie ma dymu. 
• NIE KORZYSTAJ Z WINDY. 
• Kiedy znajdziesz się w bezpiecznym miejscu natychmiast zadzwoń pod numer 911. Nie 

zakładaj, że pożar został zgłoszony, dopóki strażacy nie pojawią się na miejscu. 
• Spotkaj się z członkami swojego gospodarstwa domowego w ustalonym wcześniej miejscu na 

zewnątrz budynku.  Poinformuj strażaków uczestniczących w akcji ratunkowej, czy kogoś 
brakuje. 

 
Pożar poza mieszkaniem (W BUDYNKACH O KONSTRUKCJI NIEPALNEJ LUB OGNIOODPORNEJ): 
• Pozostań w swoim mieszkaniu (schronienie na miejscu) i słuchaj instrukcji strażaków, chyba 

że warunki staną się niebezpieczne. 
• Jeśli musisz opuścić mieszkanie, najpierw sprawdź, czy drzwi do mieszkania i klamka nie są 

gorące.  Jeśli nie są, otwórz lekko drzwi i sprawdź, czy w korytarzu jest dym, gorące powietrze 
lub ogień. 

• Jeśli będzie można bezpiecznie wyjść z mieszkania, postępując zgodnie z powyższymi 
instrukcjami dotyczącymi pożaru w mieszkaniu. 

• Jeśli nie można bezpiecznie opuścić mieszkania lub budynku,  zadzwoń pod numer 911 i podaj 
swój adres, piętro, numer mieszkania i liczbę osób w mieszkaniu. 

• Uszczelnij drzwi do swojego mieszkania mokrymi ręcznikami lub prześcieradłami i zatkaj 
kanały powietrzne lub inne otwory, którymi może dostać się dym. 

• Otwórz okna na kilka centymetrów na górze i na dole, chyba że płomienie i dym dostają się z 
dołu.  Nie należy wybijać okien. 

• Jeśli warunki w mieszkaniu wydają się zagrażać życiu, otwórz okno i machaj ręcznikiem lub 
prześcieradłem, aby przyciągnąć uwagę strażaków.  

• Jeśli pożar nasili się zanim nadejdzie pomoc, połóż się na podłogę i wykonuj krótkie oddechy 
przez nos.  Jeśli to możliwe, wycofaj się na balkon lub taras z dala od źródła dymu, gorącego 
powietrza lub ognia. 

 
Pożar poza mieszkaniem (W BUDYNKACH O KONSTRUKCJI PALNEJ LUB NIEOGNIOODPORNEJ): 
• Sprawdź ostrożnie, czy drzwi do mieszkania i klamka są gorące.  Jeśli nie są, otwórz lekko drzwi 

i sprawdź, czy w korytarzu jest dym, gorące powietrze lub ogień. 
• Wyjdź z mieszkania i budynku, o ile będzie to bezpieczne, postępując zgodnie z powyższymi 

instrukcjami dotyczącymi pożaru w mieszkaniu. 
• Wychodząc z budynku ostrzeż inne osoby na swoim piętrze, pukając do ich drzwi. 
• Jeśli przejście korytarzem lub klatkami schodowymi nie jest bezpieczne ze względu na dym, 

gorące powietrze lub ogień i masz dostęp do schodów pożarowych, skorzystaj z nich, aby 
wyjść z budynku. Ostrożnie korzystaj ze schodów pożarowych. Małe dzieci należy zawsze 
wziąć na ręce lub trzymać je. 

• Jeśli nie można skorzystać ze schodów lub schodów pożarowych, zadzwoń pod numer 911 i 
podaj swój adres, piętro, numer mieszkania i liczbę osób w mieszkaniu. 

• Uszczelnij drzwi do swojego mieszkania mokrymi ręcznikami lub prześcieradłami i zaklej folią 
i taśmą klejącą kanały powietrzne lub inne otwory, którymi może dostać się dym. 

• Otwórz okna na kilka centymetrów na górze i na dole, chyba że płomienie i dym dostają się z 
dołu. Nie należy wybijać okien. 
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• Jeśli warunki w mieszkaniu wydają się zagrażać życiu, otwórz okno i machaj ręcznikiem lub 
prześcieradłem lub gwiżdż gwizdkiem, aby przyciągnąć uwagę strażaków. 

• Jeśli pożar nasili się zanim nadejdzie pomoc, połóż się na podłogę i wykonuj krótkie oddechy 
przez nos. Jeśli to możliwe, wycofaj się na balkon lub taras z dala od źródła dymu, gorącego 
powietrza lub ognia. 

 
2. Pomoc w ewakuacji 

Jeśli potrzebujesz pomocy w ewakuacji z budynku, przygotuj wcześniej plan i zorganizuj sieć 
wsparcia, aby mieć pewność, że będziesz w stanie się wydostać.  Więcej informacji podano w 
rozdziale 2, Osoby wymagające pomocy. 

Opracowując plan, weź pod uwagę następujące czynniki: 
 

• Najczęstszym problemem podczas ewakuacji jest niemożność chodzenia lub trudności z 
chodzeniem.  Z windy można korzystać do ewakuacji z budynku w większości wyjątkowych 
sytuacji, jednak nie podczas pożaru lub przerwy w zasilaniu. 

 
• Przemieszczenie się w ramach budynku na piętro poniżej piętra, na którym jest pożar lub 

zagrożenie inne niż pożar, może wystarczyć do zapewnienia bezpieczeństwa. 
 

• Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, wózku elektrycznym lub innym urządzeniu 
zmotoryzowanym, powinny rozważ przechowywanie w mieszkaniu lekkiego wózka 
inwalidzkiego lub krzesła do ewakuacji, aby ułatwić innym udzielenie pomocy w sytuacji, 
gdy nie będzie można skorzystać z windy.  Należy zapoznać osoby, które będą udzielały 
pomocy, z obsługą urządzenia. 

 
• Zniesienie osoby po schodach jest co najmniej trudne.  Jeśli ty sam(a) i osoby, które mogą 

udzielać pomocy, uważacie, że można to zrobić, omówcie różne sposoby znoszenia.  
Więcej informacji podano w rozdziale 7, Zasoby dotyczące gotowości na wypadek 
zagrożenia. 

 
W ostateczności, jeśli nie jesteś w stanie się ewakuować, schowaj się przed pożarem lub innym 
zagrożeniem w najbezpieczniejszym miejscu.  Może to być twoje mieszkanie, mieszkanie 
sąsiada lub klatka schodowa.  W niektórych nowszych budynkach, przy klatce schodowej 
może znajdować się pomieszczenie zaprojektowane jako schronienie i wyposażone w telefon.  
Zadzwoń pod numer 911 (lub poproś innych, aby zadzwonili pod numer 911), aby zgłosić 
swoją sytuację. 

 
B. STAN NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB ŻYCIA 

 
Poświęć chwilę, aby zaplanować z wyprzedzeniem postępowanie w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowia lub życia.  Co należy zrobić, jeśli ty, członek twojej rodziny lub sąsiad znajdzie się w sytuacji 
wymagającej szybkiego przewiezienia karetką do szpitala? 
 
Dowiedz się, jakie są objawy stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia i jakich informacji zażąda 
operator pod numerem 911.  Miej przygotowane numery telefonów do osoby, z którą można się 
skontaktować i która spotka się z ratownikami i doprowadzi ich bezpośrednio do pacjenta. 
 
1. Objawy.  Przedstawione niżej objawy świadczą o stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia: 
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• Poparzenia lub zatrucie dymem 
• Krwawienie trudne do zatamowania 
• Problemy z oddychaniem, na przykład trudności w oddychaniu lub duszność 
• Zmiana stanu psychicznego, na przykład nietypowe zachowanie, dezorientacja, trudności 

z obudzeniem 
• Ból w klatce piersiowej 
• Dławienie się 
• Kaszel lub wymiotowanie krwią 
• Omdlenie lub utrata przytomności 
• Chęć popełnienia samobójstwa lub morderstwa 
• Uraz głowy lub kręgosłupa 
• Ciężkie lub uporczywe wymioty 
• Nagły, silny ból w dowolnej części ciała 
• Nagłe zawroty głowy, osłabienie lub zmiana w widzeniu 
• Połknięcie trującej substancji 
• Ból w górnej części brzucha 

 
2. Zadzwoń pod numer 911.  Jeśli Ty lub inny domownik odczuwa dowolny z powyższych 

objawów, natychmiast zadzwoń pod 911.  Przygotuj się do podania operatorowi 911 
następujących informacji:  
 
• Adres budynku, w tym najbliższa ulica poprzeczna i numer mieszkania. 
• Najlepsze wejście do budynku, aby dostać się tam, gdzie jesteś. 
• Liczba chorych osób i dokładna lokalizacja wewnątrz lub na zewnątrz budynku. 
• Główne dolegliwości i/lub obecny stan (np. pacjent krwawi, oddycha/nie oddycha, 

przytomny/nieprzytomny, itp.). 
• Niepełnosprawność, o której ratownicy powinni wiedzieć, na przykład osoba głucha, 

niewidoma lub niedowidząca, niepełnosprawność poznawcza, która wpłynie na zdolność 
ratowników do komunikowania się. 

• Poproś członka rodziny/domownika o pozostanie z tobą. 
 

3. Powiadom personel pracujący w budynku.  Po zadzwonieniu pod numer 911 powiadom 
personel budynku o wezwaniu karetki przez numer 911.  Poproś ich, aby wyszli do 
ratowników, wpuścili ich do budynku i pomogli im w znalezieniu mieszkania.  Jeśli w budynku 
nie pracuje żaden personel lub nie można się z nim skontaktować, poproś członka rodziny lub 
sąsiada, aby wyszedł do ratowników i pomógł im. 

C.  WYJĄTKOWE SYTUACJE DOTYCZĄCE MEDIÓW 
 

Zakłócenia dotyczące mediów obejmują przerwy w zasilaniu, uwalnianie dwutlenku węgla, 
wycieki gazu i wycieki wody.  Mogą dotyczyć jednego mieszkania, budynku, bloku lub całego 
miasta. 

 
1. Brak zasilania 

 
Wcześniejsze przygotowanie: 

• W mieszkaniu należy mieć latarki i zapasowe baterie. 
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• Nie należy używać świec, ponieważ mogą być przyczyną pożaru.  Więcej informacji na 
temat bezpiecznego palenia świec znajduje się w rozdziale 7, Zasoby dotyczące 
gotowości na wypadek zagrożenia. 

• Osoby korzystające ze sprzętu medycznego wymagającego zasilania 
elektrycznego, powinny sprawdzić, jak uzyskać zapasowe źródło zasilania.  Należy 
dowiedzieć się u swojego dostawcy mediów, czy używany sprzęt medyczny 
kwalifikuje się do uznania za sprzęt podtrzymujący życie (life-sustaining 
equipment, LSE) co upoważniałoby cię do powiadomień o ewentualnych 
przerwach w zasilaniu.  Zapoznaj się z rozdziałem 7, Zasoby dotyczące gotowości 
na wypadek zagrożenia. 

• Telefon powinien być zawsze naładowany.  Osoby używające akumulatora powinny 
dbać, aby był stale w pełni naładowany. 

 
W momencie przerwy w zasilaniu: 

• Natychmiast zadzwoń do swojego dostawcy mediów i zgłoś brak zasilania. Zapoznaj 
się z rozdziałem 7, Zasoby dotyczące gotowości na wypadek zagrożenia. 

• Wyłącz wszystkie urządzenia, które włączą się automatycznie po przywróceniu 
zasilania, aby uniknąć przepięcia, które mogłoby uszkodzić obwody elektryczne i 
urządzenia. 

• Trzymaj drzwi lodówki i zamrażarki zamknięte, aby uniknąć zepsucia produktów. 
• Nie używaj w pomieszczeniach generatorów. Mogą spowodować niebezpiecznie 

wysoki poziom tlenku węgla. 
• Nie używaj w  pomieszczeniach grzejników gazowych i naftowych lub grilla. 

2. Ulatnianie się tlenku węgla 
 

Tlenek węgla (CO) to bezbarwny, bezwonny gaz wytwarzany przez urządzenia i sprzęt 
zużywające paliwo (na przykład kuchenki, piece i podgrzewacze wody), kominki i rury 
wydechowe pojazdów.  Tlenek węgla wytwarzany przez te urządzenia powinien być 
uwalniany na zewnątrz przez komin, przewody wentylacyjne lub w inny sposób.  Zatkany lub 
popękany komin lub przewód wentylacyjny może spowodować przedostanie się tlenku węgla 
do budynku, czasami wiele pięter od źródła. 
 
Objawy zatrucia tlenkiem węgla są podobne do objawów grypy.  Mogą to być bóle głowy, 
zawroty głowy, zmęczenie, ból w klatce piersiowej, wymioty.  W razie nieudzielenia szybkiej 
pomocy, może nastąpić zgon. 
 
W RAZIE PODEJRZENIA ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA: 

• Otwórz okna. 
• Wyjdź z budynku. 
• Kiedy znajdziesz się w bezpiecznym miejscu natychmiast zadzwoń pod numer 911. 
• Zadzwoń do lokalnego dostawcy mediów. 

 
3. Wycieki gazu 

 
Wiele mieszkań, do gotowania i suszenia ubrań, wykorzystuje gaz ziemny dostarczany 
rurociągiem z zakładu gazowego.  Gaz ziemny jest łatwopalny i wybuchowy.  W razie 
ulatniania się gazu i gromadzenia w mieszkaniu lub innym pomieszczeniu, iskra może 
spowodować jego zapalenie, wybuch i pożar. 
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Dostawca gazu do gazu ziemnego dostarczanego do mieszkań dodaje substancję zapachową 
nadającą mu charakterystyczny zapach  "zgniłych jajek".  W razie wyczucia zapachu gazu 
ziemnego: 

• Nie używaj żadnych włączników światła ani urządzeń elektrycznych w mieszkaniu, w 
tym telefonu komórkowego.  Nawet jedna iskra może spowodować pożar. 

• Nie zapalaj papierosów i natychmiast zgaś wszystkie produkty do palenia. 
• Wyjdź z budynku, zabierając ze sobą wszystkich członków rodziny/domowników. 
• Po znalezieniu się na zewnątrz budynku zadzwoń pod numer 911, aby zgłosić awarię. 
• Więcej informacji na temat wybuchów w budynkach znajduje się w rozdziale 6(F). 
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4. Wycieki lub przerwy w dostawie wody 
 

Przeciek wody do przewodów elektrycznych może spowodować pożar. 
 

• Jeśli w mieszkaniu cieknie woda (lub z jednego mieszkania do innego), należy 
natychmiast umówić się na naprawę lub powiadomić właściciela lub zarządcę  
budynku, aby to zrobił (jeśli dotyczy). 

• Jeśli woda dostaje się do przewodów elektrycznych w suficie lub ścianach, należy 
zadzwonić pod numer 911. 

• W przypadku braku wody lub bardzo niskiego ciśnienia, należy zgłosić to dzwoniąc 
pod numer 311 (lub usługa transmisji wideo: 212-639-9675; TTY: 212-504-4115). 

• W razie wątpliwości co do jakości wody pitnej, należy je zgłosić pod numer 311.  
Należy monitorować Notify NYC lub lokalne stacje radiowe i telewizyjne, gdzie 
podawane są oficjalne wytyczne co do ogólnego zagrożenia dotyczącego wody pitnej. 

• W razie zauważenia wody wydobywającej się z ziemi lub jezdni lub podejrzenia awarii 
przewodu wodociągowego, należy zadzwonić pod numer 311 (lub usługa transmisji 
wideo: 212-639-9675; TTY: 212-504-4115). 

 
D. ZAGROŻENIA POGODOWE 

 
1. Bardzo wysokie temperatury 

 
Podczas fali upałów przebywanie w mieszkaniu bez klimatyzacji może być niebezpieczne.  
Niemowlęta, osoby starsze i chore są szczególnie narażone na skutki bardzo wysokich 
temperatur. 
 
Ostrzeżenia o bardzo wysokich temperaturach należy sprawdzać na Notify NYC i w lokalnych 
stacjach radiowych i telewizyjnych. 
 
W PRZYPADKU OSTRZEŻENIA O BARDZO WYSOKICH TEMPERATURACH: 
 

• Za zgodą właściciela budynku kup i zainstaluj jeden lub więcej klimatyzatorów.  
Klimatyzatory można instalować tylko wtedy, gdy przewody elektryczne w mieszkaniu 
mogą zapewnić odpowiednią moc.  Sprawdź, czy zakupione klimatyzatory nie 
wymagają większej mocy niż moc instalacji elektrycznej w mieszkaniu.  Klimatyzatory 
powinny być instalowane przez przeszkoloną i kompetentną osobę, aby zapewnić ich 
bezpiecznie przymocowanie do budynku i aby nie zagrażały innym osobom 
znajdującym się poniżej. 

• Należy spędzać jak najwięcej czasu, szczególnie w ciągu dnia, w klimatyzowanym 
pomieszczeniu.  Może to być mieszkanie przyjaciela lub sąsiada, restauracja, sklep lub 
klimatyzowane centrum. 

• Podczas fal bardzo wysokich temperatur w Nowym Jorku działają klimatyzowane 
centra w klimatyzowanych placówkach publicznych.  Mogą być również dostępne 
publiczne baseny. Zadzwoń pod numer 311 (lub usługa transmisji wideo: 212-639-
9675; TTY: 212-504-4115) lub wejdź na stronę NYC.gov/emergencymanagement w 
czasie fali bardzo wysokich temperatur, aby znaleźć lokalne klimatyzowane centrum 
lub basen. 

• Należy unikać wytężonej aktywności. 
• Pij dużo wody. Unikaj alkoholu i napojów zawierających kofeinę. 
• Oszczędzaj energię: jeśli masz klimatyzator, ustaw go na temperaturę niższą niż 78 

stopni (ok. 25 stopni Celsjusza) podczas fali upałów, kiedy przebywasz w mieszkaniu i 
wyłącz niepotrzebne urządzenia.  
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2. Zamiecie śnieżne i inne śnieżyce 
 

Ogólnie zaleca się, aby podczas śnieżycy mieszkańcy schronili się w swoich domach.  Budynki 
mieszkalne zazwyczaj zapewniają bezpieczne schronienie podczas śnieżyć i można w nich 
pozostać przez kilka dni, jeśli to konieczne, o ile przygotuje się odpowiednie zapasy żywności 
i innych produktów. 

 

3. Ulewne deszcze, przybrzeżne burze i 
huragany 

 
W czasie niektórych wyjątkowych warunków 
pogodowych, takich jak huragany, miasto 
może nakazać ewakuację na określonych 
obszarach.  Osoby mieszkające w wysokich 
budynkach, szczególnie na 10. i wyższych 
piętrach, nie powinny podchodzić do okien, 
na wypadek gdyby pękły lub rozbiły się, lub 
przenieść się na niższe piętro. 
 

Wcześniejsze przygotowanie: 
• Przed sztormem lub huraganem dowiedz się, czy mieszkasz w jednej z nowojorskich 

stref ewakuacji na wypadek huraganu.  Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 
7, Zasoby dotyczące gotowości na wypadek zagrożenia lub na stronie 
NYC.gov/knowyourzone. 

• Przygotuj swój dom. Zabezpiecz przedmioty znajdujące się na zewnątrz, pozamykaj 
dokładnie okna i drzwi wejściowe, przenieś cenne przedmioty na wyższe piętra i 
napełnij swój agregat prądotwórczy paliwem. 

• Przygotuj torbę z niezbędnymi rzeczami na wypadek ewakuacji. 
• Zaplanuj, dokąd pójdziesz w przypadku wydania nakazu ewakuacji.  Zatrzymaj się u 

rodziny lub przyjaciół lub zadzwoń pod numer 311 w celu uzyskania informacji przed, 
podczas lub po sztormie. 

• Jeśli nakazano ewakuację, postępuj zgodnie z zaleceniami.  W miarę możliwości 
korzystaj z transportu publicznego.  Należy pamiętać, że transport publiczny może 
zostać zamknięty na kilka godzin przed nadejściem sztormu. 

• Osoby przebywające w strefie ewakuacji, które muszą korzystać z windy, powinny 
ewakuować się zanim windy zostaną wyłączone, aby chronić je przed zalaniem.  
Właściciele budynków, którzy 
w razie zagrożeń pogodowych 
będą wyłączali windy, są 
zobowiązani do zamieszczania 
z wyprzedzeniem (jeśli jest to 
możliwe) informacji o 
zagrożeniach pogodowych w 
holu budynku lub w miejscach 
ogólnodostępnych. 
Wcześniejsze powiadomienie 
właściciela budynku/zarządcy 
może pomóc w odpowiednim 
poinformowaniu mieszkańców.  Zapoznaj się z rozdziałem 2, Osoby wymagające 
pomocy. 
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• Przygotuj się na przerwę w zasilaniu, ładując telefon komórkowy i inne przenośne 
urządzenia, zmień również ustawienie lodówki na niższą temperaturę. 

 
Podczas sztormu: 
• Nie wychodź na zewnątrz. Jeśli mieszkasz w lokalu na poziomie piwnicy, 

przygotuj się na ewentualną konieczność przejścia na wyższe piętro podczas 
ulewnych deszczów. 

• Zadzwoń pod numer 911 w razie zagrożenia zdrowia lub życia lub jeśli istnieje 
niebezpieczeństwo fizycznego uszkodzenia budynku lub mieszkania, pamiętaj jednak, 
że w czasie sztormu pomoc służb ratowniczych może być opóźniona lub niedostępna. 

• Jeśli jesteś uwięziony wewnątrz budynku przez podnoszące się wody, przejdź na 
wyższe piętro, jednak nie wycofuj się na zamknięty strych, jeśli nie masz piły lub 
innego narzędzia do wycięcia w razie konieczności otworu w dachu.  Zadzwoń pod 
911 i zgłoś swoją sytuację.  Zaczekaj na pomoc. NIE próbuj płynąć, aby dostać się w 
bezpieczne miejsce.  Nie wchodź do budynku, jeśli jest otoczony przez powódź.   

• Nie zbliżaj się do zerwanych linii energetycznych.  Woda przewodzi prąd. 
 

4. Trzęsienia ziemi 
 

Chociaż trzęsienia ziemi nie występują często w rejonie Nowego Jorku, mogą i miały już wpływ 
na nasz obszar, a mieszkańcy i personel bloków mieszkalnych powinni być na to przygotowani. 

 
W zależności od lokalizacji, nawet niewielkie trzęsienie ziemi może spowodować wstrząsy 
budynków, fizycznie je uszkodzić (w tym pęknięcia ścian) i spowodować, że przedmioty będą 
się przesuwać lub spadać z półek. 

 
Podczas trzęsienia ziemi należy stosować się do zasady "drop, cover and hold on" , tzn. stań 
na czworaka, zakryj głowę i szyję ramionami i przytrzymaj się czegoś": 

• Schowaj się pod solidnym meblem (takim jak stół) i przytrzymaj się go. 
• Jeśli nie można ukryć się pod meblem, schowaj się w rogu obok wewnętrznej ściany. 
• Stań na czworaka na podłodze. 
• Zakryj głowę i szyję ramionami. 
• Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich powinny schować się w drzwiach lub 

obok wewnętrznej ściany i zablokować koła.  Usuń z wózka wszystkie urządzenia, 
które nie są do niego bezpiecznie przymocowane.  Przykryj się czymkolwiek, co jest 
dostępne, aby ochronić się przed spadającymi przedmiotami. 

• Jeśli nie możesz wstać z łóżka lub krzesła, chroń się przed spadającymi przedmiotami 
za pomocą koców lub poduszek. 

• Jeśli jesteś na zewnątrz, przejdź na otwartą przestrzeń z dala od drzew, słupów i 
budynków. 

• Pozostań tam, gdzie jesteś, aż ustąpią drgania. 
 
Należy pamiętać, że mogą wystąpić wstrząsy wtórne, dodatkowe wibracje spowodowane 
trzęsieniem ziemi, które często następują po trzęsieniu ziemi. 
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5. Tornada 
 

Chociaż tornada nie są częstym zjawiskiem w rejonie Nowego Jorku, w ostatnich latach przez 
nasze miasto przeszło kilka tornad (i mikrowybuchów [microburst] - jest to zjawisko o 
podobnej sile wiatru). 

 
W przypadku ostrzeżenia o tornado: 
 

• Jeśli tornado zbliża się do twojej okolicy, natychmiast zejdź do piwnicy budynku.  Jeśli 
w budynku nie ma piwnicy, idź na najniższe piętro. 

• Do czasu ustąpienia tornado pozostań przy ścianie w pomieszczeniu wewnętrznym 
lub w miejscu oddalonym od okien. 

• Unikaj pomieszczeń z dachami, które obejmują dużą otwartą przestrzeń, na przykład 
zadaszonych dziedzińców i audytorium. 

• Jeśli w budynku nie ma odpowiedniego miejsca do schronienia, ewakuuj się z niego w 
bezpieczniejsze miejsce, jednak tylko wtedy, gdy jest wystarczająco dużo czasu, aby 
się tam dostać. 

 
E. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z NIEBEZPIECZNYMI MATERIAŁAMI 

1. Substancja chemiczna 
 

Zagrożenie związane z niebezpiecznymi materiałami może być skutkiem wypadku, np. 
przewrócenia ciężarówki lub eksplozji w fabryce, lub skutkiem działalności przestępczej, takiej 
jak atak terrorystyczny. 
 
Jeśli substancja chemiczna jest rozproszona w powietrzu, należy dołożyć wszelkich starań, aby 
jej nie wdychać. 
 
W czasie zagrożenia: 

• Schroń się na miejscu.  Na ogół najbezpieczniej jest schronić się w swoim mieszkaniu. 
• Wyłącz wszystkie klimatyzatory i systemy wentylacyjne, zamknij okna i uszczelnij 

wszystkie kratki wentylacyjne i inne otwory, które pozwoliłyby na wlot powietrza z 
zewnątrz do mieszkania. 

• Dalsze informacje należy sprawdzać na Notify NYC i w lokalnych stacjach radiowych i 
telewizyjnych.   

 
Jeśli znajdujesz się w pobliżu miejsca uwolnienia substancji chemicznej lub jeśli substancja 
dostała się do mieszkania: 

 
• Zakryj nos, usta i jak największą część skóry. 
• Wyjdź z mieszkania i budynek, jeśli jest to bezpieczne.  Jeśli nie, przenieś się do 

pomieszczenia wewnątrz mieszkania, na przykład do łazienki i zamknij okna i drzwi. 
 

Po ustąpieniu zagrożenia, osoby narażone na działanie substancji chemicznej lub skażone nią 
powinny: 

 
• Słuchać instrukcji organów publicznych i/lub osób służb ratowniczych. 
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• Po znalezieniu się w niezanieczyszczonym miejscu należy jak najszybciej 
przeprowadzić odkażanie.  W razie potrzeby należy zgłosić się po pomoc medyczną. 

 
W przypadku gdy niebezpieczne materiały wpływają na wodę i żywność, monitoruj Notify NYC 
w celu uzyskania wytycznych. 

 

2. Radiologiczne urządzenie rozpraszające (RDD) 
 

Radiologiczne urządzenia rozpraszające (RDD) wykorzystują konwencjonalne materiały 
wybuchowe z materiałem radioaktywnym.  Urządzenia RDD nie są zdolne do wywołania 
eksplozji jądrowej: nie są bronią nuklearną.  Ich celem jest wywołanie panikę i zakłócenie 
codziennego życia. 
 
RDD mogą pokryć duży obszar niebezpiecznym materiałem radioaktywnym. Materiał 
radioaktywny rozproszony z RDD może osadzać się jak kurz na odzieży, ciele i innych 
przedmiotach. 
 
Osoby będące na zewnątrz powinny natychmiast schronić się w najbliższym bezpiecznym 
budynku i monitorować Notify NYC (oraz lokalne stacje radiowe i telewizyjne, jeśli są 
dostępne), aby uzyskać dodatkowe informacje i instrukcje. 
 
Jeśli ty sam lub twoja rodzina znajdujecie się w pobliżu miejsca, w którym nastąpiła 
potwierdzona eksplozja z RDD, wykonaj poniższe czynności, aby zmniejszyć potencjalne 
narażenie na promieniowanie.  Nie idź do szpitala, o ile nie występuje nagłe zagrożenie 
zdrowia lub życia. 
 

• Zdejmij zewnętrzną warstwę odzieży i buty.  W ten sposób można usunąć do 90% 
dowolnego radioaktywnego materiału.  Nie strzepuj ani nie zrzucaj pyłu. 

• Szczelnie zamknij zdjęte ubrania i buty w plastikowym worku lub innym pojemniku i 
trzymaj je z dala od ludzi i zwierząt, nie wyrzucaj ich jednak do śmieci. 

• Delikatnie wydmuchaj nos i przetrzyj oczy i uszy czystą mokrą szmatką. 
• Weź prysznic i użyj dużej ilości mydła. Myj się w kierunku od głowy w dół.  Postaraj 

się nie drapać po skórze.  Umyj włosy, używając tylko szamponu. Nie używaj odżywki, 
ponieważ może to spowodować, że materiał radioaktywny przylgnie do włosów i 
skóry. 

• Jeśli nie możesz wziąć prysznica, suchą lub mokrą szmatką lub chusteczką przetrzyj 
skórę, która była odkryta, w tym twarz i dłonie.  Zużytą szmatkę lub chusteczki zamknij 
szczelnie w torebce lub pojemniku, tak jak w przypadku zanieczyszczonej odzieży. 

• Załóż jakiekolwiek ubrania i buty, które nie są zanieczyszczone pyłem.  Jeśli to 
konieczne, pożyczyć ubrania od sąsiada. 

• Wszystkie osobiste urządzenia i sprzęt, które mogły być narażone na działanie 
materiałów promieniotwórczych, w szczególności wózki inwalidzkie i inny sprzęt do 
poruszania się, należy przetrzeć wilgotną ściereczką lub chusteczką.  Pamiętaj, aby 
wyczyścić koła. Następnie umyj ręce. 

• Przeprowadź odkażanie zwierząt domowych i asystujących, myjąc je szamponem. Nie 
trzeba golić futra. 
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F. WYBUCH/ZAWALENIE SIĘ BUDYNKU 

 
Najczęstszą przyczyną wybuchu w budynku jest wyciek gazu.  
Zapoznaj się z rozdziałem 6(C)(3), Wyciek gazu. 
 
Wybuchy w budynkach mogą być również skutkiem 
nieprawidłowego działania sprzętu lub działalności 
przestępczej. 
 
W wyniku eksplozji może dojść za zawalenia się całości lub 
części budynku.  Zawalenie budynku następuje również w 
wyniku niezgodnej z prawem lub nieprawidłowo 
przeprowadzonej przebudowy struktury budynku. 
 
Budynki o niepalnej konstrukcji (o konstrukcji z betonu lub 
stali) są mniej podatne na zawalenie, z wyjątkiem 
nadzwyczajnych okoliczności. 
 
W przypadku wybuchu w budynku mieszkalnym: 

• Postaraj się określić stopień uszkodzeń w budynku (takich jak zawalone lub popękane 
sufity lub ściany, chmury pyłu lub silny zapach gazu) i ocenić, czy istnieje bezpośrednie 
niebezpieczeństwo.  

• Jeśli pozwalają na to warunki, ewakuuj się z budynku możliwie jak najszybciej i 
najspokojniej. 

• Kiedy znajdziesz się w bezpiecznym miejscu natychmiast zadzwoń pod numer 911. 
• Jeśli nie ma możliwości bezpiecznej ewakuacji lub nie ma pewności, czy można się 

bezpiecznie ewakuować, należy zadzwonić pod numer 911 i postępować zgodnie z 
wydawanymi instrukcjami. 

• Jeśli istnieje możliwość zawalenia się ścian lub sufitów, schowaj się pod solidnym meblem 
(na przykład stołem). 
 

W przypadku zawalenia się budynku i uwięzienia przez gruzy: 
• Zakryj nos i usta suchą szmatką lub ubraniem. 
• Ruszaj się jak najmniej, aby uniknąć powstawania pyłu, który może być szkodliwy i 

utrudniać oddychanie. 
• Stukaj w rury lub ściany, aby ratownicy mogli usłyszeć, gdzie jesteś.  Użyj gwizdka, jeśli 

jest dostępny. 
 

G. TERRORYZM 
 
Głównym celem terrorystów jest wytworzenie strachu. Dzięki dokładnym informacjom i 
podstawowej gotowości na wypadek zagrożenia, można mu się skutecznie przeciwstawić.  Wejdź 
na stronę PlanNowNYC, witrynę internetową opracowaną przez NYC Emergency Management 
(Zarządzenie z sytuacjach kryzysowych w Nowym Jorku) oraz inne miejskie agencje ratownicze, 
aby pomóc nowojorczykom przygotować się na wypadek ataku terrorystycznego.  Zapoznaj się z 
rozdziałem 7, Zasoby dotyczące gotowości na wypadek zagrożenia. 
 
1. Poznaj fakty i bądź odpowiedzialny 

© FDNY 2018 
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• Należy pamiętać, że terroryzm może przybierać różne formy.  Przygotowując się na 

wypadek pożaru i innych opisanych wyżej zagrożeń, przygotowujemy się również na 
wypadek ataków terrorystycznych. 
 

• Poznaj fakty dotyczące sytuacji i myśl krytycznie.  Potwierdź raporty, korzystając z wielu 
wiarygodnych źródeł informacji, takich jak agencje rządowe lub media.  Nie 
rozpowszechniaj plotek. 
 

• Nie przyjmuj paczek od nieznajomych i nie zostawiaj bagażu ani toreb bez nadzoru w 
miejscach publicznych, na przykład w metrze. 
 

• Jeśli otrzymasz podejrzaną paczkę lub kopertę, nie dotykaj jej.  Zadzwoń pod 911 i 
zawiadom urzędników miejskich.  Jeśli dotknąłeś(-ęłaś) paczki, natychmiast umyj ręce 
wodą z mydłem.  Zapoznaj się z poradami US Postal Service dotyczącymi identyfikacji 
podejrzanych przesyłek.  Więcej informacji podano w rozdziale 7, Zasoby dotyczące 
gotowości na wypadek zagrożenia. 

 
2. Zagrożenia związane z aktywnymi strzelcami 

 
W razie zagrożenia związanego z aktywnymi strzelcami, jedna lub więcej uzbrojonych osób 
wchodzi do budynku lub innego miejsca z zamiarem zastrzelenia wielu osób, zazwyczaj 
przypadkowych. 
 
Incydenty z udziałem aktywnych strzelców są zwykle związane z ogólnodostępnymi 
budynkami i miejscami, a nie z budynkami mieszkalnymi.  Jednak taki incydent może mieć 
również miejsce w budynku lub w okolicy, w której pracujesz, robisz zakupy lub spędzasz czas 
wolny.  Ważne jest, aby wiedzieć, jak reagować na takie zagrożenia. 
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PODCZAS ZAGROŻENIA ZWIĄZANEGO Z AKTYWNYM STRZELCEM ZALECA SIĘ: 
 
1. Avoid (Unikaj) (uciekać).  Uciekaj od osoby strzelającej, o ile jest to możliwe.  Zostaw swoje 

rzeczy osobiste.  
 
2. Barricade (Zabarykaduj się) (schowaj się).  Jeśli 

nie możesz bezpiecznie opuścić miejsca 
zdarzenia, wejdź do mieszkania lub do innego 
pomieszczenia.  Zamknij drzwi na klucz i/lub 
zablokuj dużymi, ciężkimi przedmiotami 
utrudniającymi wejście. Jeśli to możliwe, 
schowaj się za dużym, solidnym przedmiotem 
na wypadek, gdyby strzelano przez drzwi lub 
ścianę.  Wyłącz wszystkie źródła hałasu i 
zachowaj ciszę.  Wycisz telefon komórkowy i 
inne urządzenia, nie włączaj wibracji. 

 
3. Confront (Skonfrontuj się) (walcz) - Jeśli ty sam 

i inne osoby nie możecie bezpiecznie opuścić 
terenu i nie ma gdzie się ukryć, lub strzelec wchodzi do mieszkania lub kryjówki, użyjcie 
wszystkiego, co można do obrony.  Skoordynuj swoje działania z innymi, 
jeśli to możliwe.  Zaangażuj się w działania i działaj agresywnie.  Udawaj, 
że masz broń i rzucaj przedmiotami.  Krzycz. 
 

4. Zadzwoń pod numer 911, gdy tylko będzie to bezpieczne. 

Funkcjonariuszom organów ścigania reagującym na incydent z udziałem aktywnego strzelca 
będzie zależało na rozpoznaniu i unieszkodliwieniu strzelca(-ów).  Funkcjonariusze organów 
ścigania będą przyglądali się wszystkim napotkanym osobom, tak aby zidentyfikować strzelca 
i dla własnego bezpieczeństwa. 

1. Trzymaj puste ręce nad głową.  Nie przenoś żadnych przedmiotów, które mogłyby zostać 
pomylone z bronią lub niebezpiecznym narzędziem. 
 

2. Nie działaj w sposób, który może spowodować, że funkcjonariusz organów ścigania uzna 
cię za zagrożenie.  Nie wykonuj żadnych gwałtownych ruchów.  Zachowaj odpowiednią 
odległość.  Nie biegnij w kierunku funkcjonariuszy organów ścigania ani nie chwytaj ich. 

 
3. Pierwsi napotkani funkcjonariusze organów ścigania mogą nie być wyznaczeni do 

niesienia pomocy medycznej. Jeśli to możliwe, zanim poprosisz o pomoc przejdź w 
bezpieczniejsze miejsce. 

4. Natychmiastowe opuszczenie miejsca zdarzenia może być niemożliwe. Przygotuj się na 
zatrzymanie w celu przesłuchania. 

 

© FDNY 2018 
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7. ZASOBY DOTYCZĄCE GOTOWOŚCI NA WYPADEK ZAGROŻENIA 
 
Podstawowe informacje o gotowości na wypadek zagrożenia 
 
Notify NYC: Zarejestruj się na Notify NYC, aby otrzymywać powiadomienia - wejdź na stronę 
NYC.gov/NotifyNYC, obserwuj @NotifyNYC na Twitterze, zadzwoń pod numer 311 lub pobierz 
bezpłatną aplikację na urządzenie Apple lub Android. 
 
Nowy Jork jest przygotowany (NYC Emergency Management) (Zarządzanie w sytuacjach 
kryzysowych w mieście Nowy Jork): Przewodniki Nowy Jork jest przygotowany zawierają 
wskazówki i informacje dotyczące wszystkich rodzajów zagrożeń. Informacje zawarte w tych 
przewodnikach są dostępne w wielu językach i formacie audio: 

http://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides-resources.page 
 

Poradnik Zredukuj zagrożenia (NYC Emergency Management): Poradnik podaje kroki, jakie mogą 
podjąć właściciele nieruchomości, aby przygotować się do ograniczenia zagrożeń  —  niedrogie i 
długotrwałe działania podejmowane w celu zmniejszenia długotrwałych zagrożeń życia ludzkiego 
lub mienia. 

http://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides-resources.page#reduce_your_risk  
 

Informacje dla mieszkańców mieszkań (NYC Department Housing Preservation and Development 
(HPD)) (Wydział Konserwacji i Rozwoju Budownictwa Mieszkalnego w Nowym Jorku): Na stronie 
internetowej HPD omówiono, w jaki sposób lokatorzy mieszkań mogą przygotować się i reagować 
na zagrożenia pogodowe, klęski żywiołowe, niebezpieczne sytuacje i przerwy w zasilaniu. Strona 
zawiera również informacje na temat prawnych obowiązków właścicieli mieszkań do 
utrzymywania budynków mieszkalnych w stanie nadającym się do mieszkania, w tym w 
następstwie burzy lub innych szkód: 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/disaster-response.page 
 
Osoby wymagające pomocy 
 
Osoby z problemami zdrowotnymi (NYC Department of Health & Mental Hygiene) (Departament 
Zdrowia i Higieny Psychicznej w Nowym Jorku).  Strona internetowa Health Department skupia 
się na nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, zawiera jednak również informacje o 
sposobach przygotowania się do zagrożeń przez osoby ze szczególnymi problemami zdrowotnymi, 
na przykład przez osoby dializowane i o ograniczonej sprawności ruchowej: 

http://www1.nyc.gov/site/doh/health/emergency-preparedness/individuals-and-
families-dme.page 

 
Jak zarejestrować się jako osoba korzystająca z urządzenia podtrzymującego życie: Zadzwoń do 
Con Edison Special Services (dział usług specjalnych Con Edison), 1-800-752-6633 (TTY: 800-642-
2308) i wejdź na stronę internetową: 

https://www.coned.com/en/accounts-billing/payment-plans-assistance/special-services 
 

Program intensywnej opieki PSE&G (klienci Rockaways): 800-490-0025 (TTY: 631-755-6660) i 
wejdź na stronę internetową: 

https://www.psegliny.com/page.cfm/CustomerService/Special/CriticalCare 

http://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides-resources.page
http://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides-resources.page#reduce_your_risk
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/disaster-response.page
http://www1.nyc.gov/site/doh/health/emergency-preparedness/individuals-and-families-dme.page
http://www1.nyc.gov/site/doh/health/emergency-preparedness/individuals-and-families-dme.page
https://www.coned.com/en/accounts-billing/payment-plans-assistance/special-services
https://www.psegliny.com/page.cfm/CustomerService/Special/CriticalCare
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Dział obsługi klienta National Grid w Nowym Jorku (klienci z Brooklyn, Queens i Staten Island): 
718-643-4050 (lub zadzwoń pod 711, aby połączyć się z usługą transmisji wideo w Nowym Jorku) 
 
Dział obsługi klienta National Grid na Long Island (klienci Rockaways): 800-930-5003.  

 
NYC Well: Jeśli potrzebujesz informacji o zdrowiu psychicznym, skierowania lub musisz z kimś 
porozmawiać, zadzwoń do NYC Well, pod czynny przez całą dobę, nowojorski telefon zaufania 
dotyczący zdrowia psychicznego (Mental Health Hotline):  888-NYC-WELL (1-888-692-9355) lub 
wejdź na stronę internetową: 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/ 
 

Bezpieczeństwo w domu i zapobieganie pożarom 
 

Bezpieczeństwo w domu: 
 

Czujniki dymu i tlenku węgla (NYC Department Housing Preservation and Development (HPD)) 
(Wydział Konserwacji i Rozwoju Budownictwa Mieszkalnego w Nowym Jorku): Strona internetowa 
HPD zawiera informacje na temat prawnych zobowiązań właścicieli i najemców lokali do instalacji 
i konserwacji czujników dymu i tlenku węgla: 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/smoke-carbon-monoxide-
detectors.page 

 
Publikacje o bezpieczeństwie pożarowym (NYC Fire Department): Fire Department opublikował 
na swojej stronie internetowej informacje na temat bezpieczeństwa pożarowego dotyczące 
ponad 25 różnych tematów, w tym czujników dymu i tlenku węgla: 

http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-life-safety.page 
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-
publications.page 
http://www.fdnysmart.org/ 

 
Czujniki dymu (American Red Cross) (Amerykański Czerwony Krzyż):  Strona internetowa 
Czerwonego Krzyża zawiera informacje na temat bezpieczeństwa pożarowego i instalacji 
czujników dymu.  Agencja i jej partnerzy zainstalują ograniczoną liczbę bezpłatnych czujników 
dymu u osób, które nie mogą sobie pozwolić na zakup czujników dymu lub osób, które nie są w 
stanie zainstalować czujnika dymu. Czerwony Krzyż instaluje ograniczoną liczbę specjalistycznych 
alarmów przyłóżkowych dla osób głuchych lub niedosłyszących. 

 
Ogólne informacje: https://www.redcross.org/sound-the-alarm 
Aby uzyskać pomoc w zakupie lub instalacji: http://www.redcross.org/local/new-
york/greater-new-york/home-fire-safety 

 
Zapobieganie pożarom 

 
Publikacje o bezpieczeństwie pożarowym (NYC Fire Department):  Fire Department zamieścił na 
swojej stronie internetowej informacje na temat bezpieczeństwa pożarowego dotyczące ponad 
25 różnych tematów, w tym wskazówki na temat bezpieczeństwa pożarowego w budynkach 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/smoke-carbon-monoxide-detectors.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/smoke-carbon-monoxide-detectors.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-life-safety.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www.fdnysmart.org/
https://www.redcross.org/sound-the-alarm
http://www.redcross.org/local/new-york/greater-new-york/home-fire-safety
http://www.redcross.org/local/new-york/greater-new-york/home-fire-safety
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mieszkalnych, właściwego użycia gaśnic, bezpiecznego używania świec i bezpieczeństwa 
pożarowego seniorów: 

http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-
publications.page 
 

Przewodnik po przepisach przeciwpożarowych (NYC Fire Department):  Fire Department 
opublikował wytyczne dotyczące wymogów bezpieczeństwa pożarowego określonych w 
nowojorskich przepisach przeciwpożarowych i zasadach Fire Department, w tym w zakresie 
bezpiecznego używania świec i ozdobnych kominków na alkohol (rozdział 3), bezpieczeństwa 
choinek (rozdział 8), oraz zapobiegania zagrożeniom elektrycznym (rozdział 6): 

http://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/reference/reference.page 

 
Poznaj swój budynek 

 
Publikacje o bezpieczeństwie pożarowym (NYC Fire Department): Fire Department opublikował 
na swojej stronie internetowej informacje na temat bezpieczeństwa pożarowego dotyczące 
ponad 25 różnych tematów, w tym konstrukcji budynków: 
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-
publications.page 
 
Konstrukcja budynków (FDNY Foundation) (Fundacja FDNY): FDNY Foundation to organizacja typu 
"not-for-profit" promująca edukację w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.  Na jej stronie 
znajdują się informacje, które pomogą ci dowiedzieć się, czy mieszkasz w budynku o konstrukcji 
ognioodpornej czy nieognioodpornej: 

http://www.fdnysmart.org/safetytips/fire-proof-or-non-fire-proof/ 
 

Oznaczenie mieszkania i oznakowania na wypadek pożaru (NYC Fire Department).  Więcej 
informacji na temat wymagań oznaczenia mieszkania i oznakowania na wypadek pożaru można 
znaleźć w nowojorskich przepisach przeciwpożarowych w rozdziałach FC505.3 i FC505.4 oraz w 
zasadach Fire Department 3 RCNY 505-01 i 505-02. Fire Department opublikował przepisy 
przeciwpożarowe i zasady na swojej stronie internetowej, razem z Przewodnikiem po przepisach 
przeciwpożarowych zawierającym (w rozdziale 5) często zadawane pytania na temat tych 
wymagań.  Link do informacji: 

https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/fire-code/fire-code.page 
https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/fire-department-rules/fire-dept-rules.page 
https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/reference/reference.page 

 
Sposób postępowania w przypadku pożaru lub innego zagrożenia 

 
Pomoc w ewakuacji: Techniki podnoszenia i przenoszenia (Los Angeles): Różne sposoby 
przenoszenia osób przez jedną lub dwie osoby, z rysunkami i instrukcjami: http://www.cert-
la.com/downloads/liftcarry/Liftcarry.pdf 
 
Urządzenia ewakuacyjne (NYC Mayor’s Office for People with Disabilities) (Urząd burmistrza 
Nowego Jorku ds. osób z niepełnosprawnościami): Miasto zamieściło informacje o windach 
krzesełkowych i innych urządzeniach umożliwiających ewakuację, w tym informacje o zakupie 
urządzenia ewakuacyjnego do użytku w budynku: 

http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/reference/reference.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www.fdnysmart.org/safetytips/fire-proof-or-non-fire-proof/
https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/fire-code/fire-code.page
https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/fire-department-rules/fire-dept-rules.page
https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/reference/reference.page
http://www.cert-la.com/downloads/liftcarry/Liftcarry.pdf
http://www.cert-la.com/downloads/liftcarry/Liftcarry.pdf
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http://www1.nyc.gov/site/mopd/resources/considerations-for-purchasing-an-evacuation-
devise-for-use-in-your-building.page 
Brak zasilania.  Numery kontaktowe do zgłaszania przerw w zasilaniu i innych sytuacji awaryjnych: 

 
Numery alarmowe przedsiębiorstwa użyteczności publicznej: 
24-godzinna gorąca linia Con Edison: 800-752-6633 (TTY: 800-642-2308) 
24-godzinna gorąca linia National Grid: 800-465-1212 

 
Podejrzane listy lub paczki: U.S. Postal Service opublikowała informacje o tym, jak chronić siebie, 
swoją firmę i swoją pocztę przed przesyłką zawierającą bombę (materiały wybuchowe), 
stanowiącą zagrożenie radiologiczne, biologiczne lub chemiczne: 
http://about.usps.com/posters/pos84/welcome.htm 

 
Terroryzm 

 
PlanNow NYC (NYC Emergency Management) to miejska witryna internetowa informująca 
nowojorczyków o potencjalnych aktach terroryzmu i innych sytuacjach kryzysowych. 
Interaktywna witryna ma na celu zainteresowanie nowojorczyków scenariuszami możliwych 
sytuacji kryzysowych, od incydentu z udziałem aktywnego strzelca po incydent zagrożenia 
radiologicznego, biologicznego lub chemicznego: https://plannownyc.cityofnewyork.us/ 

 
Run Hide Fight (uciekaj ukryj się walcz) (Houston):  Miasto Houston opublikowało materiał wideo 
pokazujący, w jaki sposób społeczeństwo powinno reagować na incydent z udziałem aktywnego 
strzelca: 
https://www.youtube.com/watch?v=5VcSwejU2D0 
 
NYPD Shield (NYC Police Department) (Departament Policji w Nowym Jorku): NYPD Shield to 
program Police Department dla właścicieli budynków i innych firm z sektora prywatnego mający 
na celu zwalczanie terroryzmu poprzez wymianę informacji:  
https://www.nypdshield.org/public/ 
 

401-06 (10-25-21 z okł.) 

http://www1.nyc.gov/site/mopd/resources/considerations-for-purchasing-an-evacuation-devise-for-use-in-your-building.page
http://www1.nyc.gov/site/mopd/resources/considerations-for-purchasing-an-evacuation-devise-for-use-in-your-building.page
http://about.usps.com/posters/pos84/welcome.htm
https://plannownyc.cityofnewyork.us/
https://www.youtube.com/watch?v=5VcSwejU2D0
https://www.nypdshield.org/public/
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