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PRZED WYJAZDEM 
 

1. Dopilnuj prawidłowego zgłoszenia wypoczynku w Kuratorium Oświaty, 

zgodnie z terminarzem: 

 opinia bezpieczeństwa PSP, mapa dojazdu i koordynaty GPS  

 wymogi sanitarne i zasady użytkowania terenu. 

2. Zapewnij dostęp do opieki medycznej: 

 wyznacz spośród kadry wypoczynku osobę odpowiedzialną za  

opiekę medyczną bezpośrednio na obozie, np.: lekarza, pielęgniar-

kę, ratownika medycznego, higienistę, 

 zapewnij własny środek transportu do placówki opieki medycznej. 

3. Skontaktuj się z najbliższą od miejsca wypoczynku przychodnią,  

NiŚPL, Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz najbliższym SOR. 

Powiadom o ilości i wieku uczestników. Ustal zasady współpracy. 

4. Skompletuj karty uczestników. Zweryfikuj wpisane dane o stanie  

zdrowia uczestników. 

5. Zapewnij leki, materiały opatrunkowe oraz sprzęt ratowniczy, zgodny  

z organizowanymi formami aktywności (np. miejsca przeznaczone do 

kąpieli) i kompetencjami opieki medycznej obozu. 
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NA WYJEŹDZIE  
 

1. Policz wszystkich uczestników. Rejestruj osoby wyjeżdżające i 

przyjeżdżające. Sporządź listę gości. 

2. Zaplanuj ewakuację:  

 wybierz miejsce zbiórki,  

 wskaż drogi ewakuacyjne, dbaj o ich stałą drożność, 

 ustal sygnał alarmowy. 

3. Przekaż do wiadomości plan ewakuacji wszystkim uczestnikom. 

4. Przećwicz przynajmniej dwukrotnie procedurę ewakuacji obozu. 

5. Zaproś na wizytację przedstawicieli PSP, leśnictwa, lokalnych władz. 

6. Przeprowadź wśród uczestników szkolenia z pierwszej pomocy. 

7. Zadbaj o kontakt ze służbami – udostępnij numery telefonów, pilnuj, aby 

zawsze były przynajmniej 2 naładowane i włączone telefony komórkowe. 

8. Monitoruj informacje o zagrożeniach, ostrzeżenia i prognozę pogody. 

 

 

 

 

 

PODCZAS ZDARZENIA 
 

1. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i podopiecznych. Rozpocznij lub kontynuuj ewakuację. Bądź gotowy na nieprzewidziane zdarzenia – miej plan „B”. 

2. Podziel zadania w obrębie kadry obozu. Wyznacz osoby do opieki nad poszkodowanymi jak i do opieki nad osobami bez obrażeń. 

3. Przeprowadź segregację medyczną Triage. Ustal jakie są najważniejsze obrażenia. Wyznacz priorytety udzielania pomocy. 

4. Rozpocznij jak najszybciej kontakt ze służbami ratowniczymi. Dbaj o ciągłą łączność. W razie trudności przekazuj wiadomość sms. Zabezpiecz 

dodatkowy telefon w razie awarii/wyczerpania baterii. Poinformuj o: 

 dokładniej lokalizacji (a także informacji, kto wie gdzie jesteś) 

 rodzaju zdarzenia, 

 ilości i stanie poszkodowanych 

 możliwości działania na miejscu i zapotrzebowania na różne rodzaje pomocy 

5. Zapewnij sobie dostęp do sprzętu medycznego. Wykorzystaj materiały improwizowane, w razie potrzeby stosuj się do rad dyspozytora. 

6. Jeśli potrzeba podejmij akcję poszukiwawczą, pamiętając o własnym bezpieczeństwie. 

7. Zadbaj o komfort psychiczny i termiczny uczestników zdarzenia. Zabezpiecz wodę pitną, żywność, ubrania.  

8. Zwróć uwagę na ryzyko powrotu zagrożenia lub nadejścia nowego niebezpieczeństwa. 

9. Informuj na bieżąco służby o sytuacji, oceniaj w sposób ciągły stan poszkodowanych. Po przybyciu na miejsce przekaż raport do KDR i KAM. 

 

 

PSP – Państwowa Straż Pożarna, NiŚPL – Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska,  SOR – Szpitalny Oddział 

Ratunkowy, KDR – Kierujący Działaniami Ratowniczymi, KAM – Kierujący Akcją Medyczną. 
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