MINIPORADNIK
BEZPIECZNY KIBIC
PO PRZYBYCIU NA STADION

GDY ZAUWAŻYSZ ZAGROŻENIE

(przed rozpoczęciem meczu)

(np. pożar lub podejrzany ładunek)

Zapoznaj się z drogami ewakuacyjnymi
z Twojego sektora (często będzie to inna

Ostrzeż osoby bezpośrednio zagrożone
i powiadom Państwową Straż Pożarną
(tel. 998 lub 112), a następnie zgłoś

droga niż ta którą przyszłaś/przyszedłeś).
Rozejrzyj się dookoła i poszukaj najbliższego
znaku ewakuacyjnego (a najlepiej kilka kolejnych)
– to znaki z zielonym tłem – np.:

ten fakt jak najszybciej obsłudze obiektu
wskazując miejsce, gdzie wystąpiło
zagrożenie.

PO OGŁOSZENIU EWAKUACJI

112

NUMER
ALARMOWY

998
STRAŻ
POŻARNA

Zachowaj spokój i nie ulegaj panice!
Sprawdź, czy są alternatywne drogi ucieczki
(w dół i w górę trybun).
Zorientuj się, czy jest możliwa ewakuacja
na murawę boiska, a jeśli tak – to gdzie jest
najbliższa bramka ewakuacyjna.
Jeśli masz wątpliwości – o najkrótszą drogę
ewakuacji zapytaj obsługę obiektu (STEWARD).

Jeśli przychodzisz w grupie osób
(z rodziną lub znajomymi),
ustal miejsce spotkania
po imprezie, gdy się rozdzielicie
– to będzie przydatne również
w przypadku ewakuacji.
Powinno to być miejsce na zewnątrz obiektu.

NIE MOŻESZ SIĘ
EWAKUOWAĆ?

Postępuj zgodnie z poleceniami służb ratunkowych,
obsługi obiektu lub ogłaszanymi przez system
nagłośnienia – nie ignoruj ostrzeżeń i poleceń.
Płynnie kieruj się drogami ewakuacyjnymi
do wyjścia. Nie blokuj przejścia. Jeśli musisz
ewakuować się przez pomieszczenia zadymione
– poruszaj się jak najbliżej podłogi.
Nie rozdzielaj się z dziećmi – jeśli dziecko jest
mniejsze, weź je na ręce (będziecie poruszać się
szybciej i nie zgubicie się).
Dojdź jak najszybciej do ustalonego miejsca
po imprezie. Jeśli to niemożliwe – spróbuj
skontaktować się z umówionymi osobami
telefonicznie, a w ostateczności powiadom
o zaginięciu obsługę lub służby ratownicze.

Jesteś ranna/ranny lub masz odciętą drogę ucieczki?
– powiadom służby ratownicze o swojej sytuacji i miejscu
(podaj numer sektora lub charakterystyczne punkty).
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