
 

 

 

 

 

 

Katastrofa komunikacyjna - to wypadek komunikacyjny o znacznych skutkach dla bezpieczeństwa.  

Nieustanna rozbudowa sieci dróg i różnorodność przewożonych ładunków zwiększają zagrożenie 

wystąpienia katastrofy i wypadku drogowego. Katastrofy kolejowe - występują stosunkowo rzadko. 

Jednak olbrzymia ilość przewożonych pasażerów, wielkość i różnorodność niebezpiecznych ładunków 

(chemiczne, toksyczne, łatwopalne i inne) zwiększają skalę i rozmiar zagrożeń, które w równej mierze 

mogą dotknąć pasażerów jak i mieszkańców miejscowości w pobliżu szlaków kolejowych. Przez teren 

powiatu częstochowskiego przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, na których może zaistnieć zdarzenie: 

drogowe - droga krajowa DK-1, nr 91 oraz 46, droga wojewódzka 786, 793 i 907 oraz  kolejowe - trasa 

001, 061 i 146. Główną przyczyną wypadków jest błąd człowieka, ale nie bez znaczenia jest też zły stan 

techniczny pojazdów (pociągów) jak i fatalny stan dróg, torowisk i przejazdów. 

 

 

Gdy byłeś świadkiem katastrofy komunikacyjnej: 

 
 powiadom służby ratownicze: Straż Pożarną, Policję, Pogotowie Ratunkowe (połączenie                   

z numerami alarmowymi 998, 997, 999, 112 jest bezpłatne), CB-radio: kanał 9 dla wszystkich 

służb - na hasło "RATUNEK" - masz pierwszeństwo rozmów na wszystkich kanałach; 

 udziel pomocy poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem, wybuchem i gdy nie ma innych 

zagrożeń; 

 zajmij się w pierwszej kolejności tymi, których życie jest zagrożone i bezzwłocznie, jeśli jest 

potrzeba, przystąp do reanimacji i opatrzenia obrażeń zagrażających życiu lub wyglądających 

na niebezpieczne;  

 jeśli nie masz szans na pomoc innych, nie trać czasu zacznij działać sam, najważniejsze dla 

rannych, bez pulsu i oddechu, są pierwsze 4 minuty. Nie rób tego jednak, jeżeli nie umiesz 

zrobić tego prawidłowo, ponieważ możesz pogłębić urazy, a nawet spowodować śmierć 

poszkodowanego; 

 przeszukaj teren, żeby nie pozostawić ofiar rzuconych gdzieś dalej od miejsca wypadku lub 

które same oddaliły się (szok powypadkowy); 

 gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji nie zbliżaj się do miejsca katastrofy,           

a gdy jesteś pojazdem ustaw go tak, aby nie blokować dojazdu pojazdom specjalnym i wyłącz 

nawiew oraz zamknij okna; 

 jeśli byłeś uczestnikiem katastrofy, nie opuszczaj miejsca zdarzenia bez przebadania przez 

lekarza, ponieważ skutki mogą się ujawnić dopiero po kilku godzinach;  

 po przybyciu sił ratowniczych wykonuj polecenia prowadzących akcję ratowniczą; 
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dodatkowo przy katastrofie drogowej 

 

 zaparkuj swój pojazd przed miejscem zdarzenia, celem zabezpieczenia miejsca i osób 

udzielających pomocy,  kierując koła w stronę pobocza. Włącz światła awaryjne i postojowe             

(w warunkach nocnych konieczne są światła mijania, to one oświetlą miejsce wypadku); 

 w czasie ograniczonej widoczności (noc, mgła, zamieć, itp.) załóż na siebie coś jasnego lub 

przyczep do ubrania jakiś materiał odblaskowy. Używaj latarki stosując ogólne zasady 

bezpieczeństwa; 

 zabezpiecz miejsce zdarzenia: 

 w odpowiedniej odległości ustaw trójkąty ostrzegawcze (własny lub z pojazdów 

poszkodowanych), aby ostrzec innych użytkowników dróg, 

 wyłącz zapłon w uszkodzonych samochodach, 

 jeśli potrafisz, odłącz akumulator i zamknij dopływ paliwa w pojazdach z silnikiem Diesla 

i w motocyklach, 

 szybko oceń stan poszkodowanych. Z samochodu wyciągaj ich tylko w niżej wymienionych 

sytuacjach:          

 kiedy istnieje niebezpieczeństwo zapalenia się pojazdu, 

 kiedy istnieje niebezpieczeństwo najechania na uszkodzony pojazd przez inny pojazd, 

 kiedy potrzebna jest reanimacja poszkodowanego.  

 jeśli to możliwe, zajmij się poszkodowanymi nie zmieniając ich pozycji zakładając, że nastąpiło 

uszkodzenie kręgów szyjnych (wyjątek - reanimacja). W miarę możliwości obserwuj stale 

wszystkich poszkodowanych, aż do nadejścia specjalistycznej pomocy; 

 jeśli w wypadku nie było osób poszkodowanych usuń z jezdni uszkodzone pojazdy, aby nie były 

przyczyną kolejnego, groźniejszego wypadku;  

 jeśli nie możesz spełnić powyższego warunku, spróbuj zatrzymać inne pojazdy; 

 


