Kako ukrepati v primeru
terorističnega napada
Opisano ravnanje vam lahko reši življenje
V primeru eksplozije
• Nemudoma poiščite kritje ali lezite na tla in si zaščitite glavo. V tem položaju ostanite, dokler vam policija, varnostna služba
ali gasilci ne omogočijo varnega umika. Upoštevajte, da je pogosto sprožena druga eksplozija v času, ko prvi ljudje priskočijo
na pomoč poškodovanim ali ko menijo, da je nevarnost minila.

V primeru strelskega napada
Umik
•
•
•
•
•

Če niste v polju, ki je neposredno izpostavljeno strelom, po najkrajši poti zapustite ogroženo območje.
Med umikom nudite pomoč oslabelim, starejšim, otrokom in ženskam.
Ne umikajte se v strnjeni gruči (ki je lahka in privlačna tarča napadalcev).
Izogibajte se odprtemu prostoru in iščite ovire, ki vas zakrivajo pred napadalci ter ščitijo pred streli.
O nevarnosti obveščajte prihajajoče in jim preprečite pristop v območje.

Zaščita v ogroženem območju
Če je mogoče, poiščite prostor, ki vas zakriva pred vidnim poljem napadalcev.
Lezite na tla za trdnejše ovire (zid, kovinske omare in drugo masivno pohištvo), z rokami zaščitite glavo.
Če je mogoče, utišajte mobilni telefon in druge naprave, ki bi z glasovi pritegnile pozornost napadalcev.
Trudite se ostati mirni ter pomirjujoče vplivajte na osebe ob sebi. Kričanje, vpitje, glasen jok idr. pritegnejo pozornost
napadalcev in s tem povečujejo vašo ogroženost.
• Mirujte, dokler se napadalci ne oddaljijo ali dokler vam varnega umika ne omogočita policija oziroma varnostna služba.
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Zaščita izven ogroženega območja
Ko se zatečete v varen prostor, zaklenite vrata in prednje postavite ovire.
Lezite na tla, proč od steklenih površin.
V varnem prostoru izkoristite dodatne elemente za zaščito pred streli (betonske stene, kovinske omare …).
Izklopite zvok vseh naprav, ki lahko izdajo vašo prisotnost (mobilni telefoni, tablični računalniki, predvajalniki glasbe,
TV sprejemniki, računalniki …) – izklopite tudi vibracijsko zvonjenje.
• Izklopite svetlobna telesa (luč, zasloni).
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opozorila
• Kadar prihajate na neznano območje ali objekte, se vedno prepričajte, kje so požarni in drugi zasilni izhodi ali prehodi, ki bodo
omogočili varen umik, ter poiščite možne varne prostore in kotičke, kjer bi lahko ostali zakriti pred vidnim poljem napadalcev.
• Če ste očividec nasilnih ali sumljivih dejanj, takoj obvestite policijo na št 113. Ob napadu sporočite točno lokacijo, število
• napadalcev, vrsto napada – bombni, strelski, po možnosti sporočite vrsto oborožitve napadalcev).
• Ob prihodu policije ne tecite proti policijskim vozilom (policisti ne morejo razločiti, za koga gre).
• Ob bližanju policistom držite roke dvignjene in razprte (jasen znak, da ste neoboroženi in nenapadalni).
• Ne iščite zaščite ob policistih in policijskih vozilih, ki so prav tako tarča napadalcev. Vaša prisotnost lahko tudi
ovira njihovo izvajanje varnostnih postopkov.
• S sredstvi mobilnih komunikacij na družabnih omrežjih ali internetu ne objavljajte nepreverjenih, neresničnih ali paničnih
obvestil in ničesar o aktivnosti policije in drugih varnostnih sil!
• Spremljate obvestila policije na družabnih omrežjih: www.twitter.com/policijaSI ali www.facebook.com/policijaSI.
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