
U W A G A 
JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU 

WYKRYCIA W ĄGLIKA LUB INNYCH 
ŚRODKÓW BRONI BIOLOGICZNEJ 

                                                   

   NIE PANIKOWA Ć! 

1.  Bakterie wąglika powodują infekcje skóry, systemu trawiennego lub płuc. Aby doszło do 
zakaŜenia, wąglik musi dostać się do organizmu poprzez zatarty naskórek, przez połknięcie lub  
oddychanie (wciągnięcie do płuc). Wąglikiem nie moŜna się zarazić od drugiej osoby. Leczy 
się go duŜymi dawkami odpowiednich antybiotyków. 

2. W przypadku inhalacji substancji zawierającej wąglika moŜe wywiązać się zapalenie płuc - 
groźne dla Ŝycia, ale szybkie i właściwe rozpoznanie zwiększa szanse wyleczenia. 

 

       W PRZYPADKU OTRZYMANIA PODEJRZANEJ PRZESYŁKI , LISTU OD 
OSOBY NIEZNANEJ LUB BEZ ADRESU NADAWCY NALE śY BEZWZGL ĘDNIE:  

1. Nie otwierać jej i nie potrząsać. 

2. Umieścić ją w szczelnej plastikowej torbie lub pojemniku. 

3. Jeśli nie ma pod ręką torby lub pojemnika, przykryć ją czymkolwiek (np. ubraniem, 
papierem) i nie odkrywać! 

4. Opuścić pokój, zamknąć drzwi i uniemoŜliwi ć wejście innym osobom. 

5. Dokładnie umyć ręce mydłem i gorącą wodą, nie dotykać twarzy. 

6. Co dalej? 

 - jeśli jesteś w domu, zgłoś ten fakt policji; 

   - jeśli jesteś w pracy, zawiadom policję, ochronę budynku i wszystkich w twoim 
bezpośrednim otoczeniu. 

7. Zapisz nazwiska osób, które były z tobą w chwili otrzymania przesyłki. PrzekaŜ listę policji i 
lekarzom. 

    GDY PROSZEK SIĘ WYSYPIE:  

1. Nie zgarniaj, nie zdmuchuj tylko natychmiast go przykryj czymkolwiek i nie          

    odkrywaj do chwili przybycia odpowiednich słuŜb. 

2. Opuść pokój i zamknij drzwi, aby nikt nie wszedł. 

3. Zdejmij ubranie jak najszybciej i zamknij w plastikowej torbie lub innym szczelnym        

    pojemniku i przekaŜ je przybyłym odpowiednim słuŜbom.  

4. Weź prysznic i umyj dokładnie całe ciało. nie uŜywaj Ŝadnych środków dezynfekcyjnych        

    oprócz mydła 

5. Sporządź listę osób, które były z tobą w chwili otrzymania przesyłki. Udostępnij tę listę 
przybyłym odpowiednim słuŜbom. 

 

 



    KIEDY SUBSTANCJA ZOSTANIE ROZPYLONA W POSTACI A EROZOLU: 

1. Wyłącz wszystkie instalacja wentylacyjne. 

2. Opuść zagroŜony teren natychmiast. 

3. Zamknij drzwi, aby uniemoŜliwi ć wejście innym osobom. 

4. Co dalej? 

 - jeśli jesteś w domu, zgłoś ten fakt policji. 

 - jeśli jesteś w pracy, zawiadom policję, ochronę budynku i wszystkich ze swojego 
otoczenia. 

5. Sporządź listę osób, które przebywały z tobą w budynku w obszarze skarŜonym. Udostępnij 
ją dla przybyłych słuŜb. 

 

JAK ZIDENTYFIKOWA Ć PODEJRZANĄ PRZESYŁKĘ 

Oto kilka cech charakterystycznych, które mogą wzbudzić podejrzenie: 

• duŜy, ponadnormatywny rozmiar koperty lub przesyłki; 

• ręcznie pisany lub niewyraźny adres; 

• złe, przekręcone nazwisko, funkcja, tytuł; 

• zła pisownia prostych wyrazów; 

• plamy oleju, podejrzany kolor lub zapach przesyłki; 

• brak adresu zwrotnego; 

• zbyt duŜa waga przesyłki; 

• pomięta lub naderwana koperta; 

• skrawki folii aluminiowej, wystające z przesyłki kable lub druty; 

• podejrzanie solidne opakowanie, podejrzany materiał, w który jest opakowana 
przesyłka; 

• dopiski na opakowaniu takie jak np. „poufne”, „ściśle tajne”, „do rąk własnych”; 

• stempel poczty nie zgadza się znacznie z adresem zwrotnym; 

podejrzenia kierowane zwykłą intuicją. 
 


