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EWAKUACJA II STOPNIA REJONÓW OSIEDLA CZYŻYKOWO
W PRZYPADKU ZAGROŻENIA POWODZIĄ
Celem ewakuacji jest ochrona życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt
domowych w przypadku zagrożenia powodzią od rzeki Wisły.
Ewakuację zamierza się prowadzić w sytuacji wystąpienia symptomów
zagrożenia powodzią – ewakuacja prewencyjna.
W ramach ewakuacji wyróżnia się:
 ewakuację zorganizowaną;
 samoewakuację prowadzoną w oparciu o własne możliwości transportowe;
 samoewakuację prowadzoną w oparciu o własne możliwości transportowe
i zakwaterowania.
Dla celów ewakuacji II stopnia obszar zagrożonych ulic Osiedla Czyżykowo
podzielono na rejony: „CZYŻYKOWO POŁUDNIE”, „CZYŻYKOWO PÓŁNOC”.
Granicą miedzy tymi rejonami jest „NIECKA CZYŻYKOWSKA”.
Plan przeprowadzenia ewakuacji zorganizowanej:
 mieszkańców z rejonu „CZYŻYKOWO POŁUDNIE” obejmującego ulice:
Nadbrzeżną od ul. Ceglarskiej do „Niecki Czyżykowskiej”, Ceglarską,
Baczyńskiego, Reja przemieścić pieszo do miejsca doraźnego
zakwaterowania Nr 1 – Gimnazjum nr 1 przy ul. Czyżykowskiej 69;
 mieszkańców z rejonu „CZYŻYKOWO PÓŁNOC” obejmującego ulice:
Nadbrzeżną od „Niecki Czyżykowskiej” do północnego skraju ulicy
(numer 1), Puławskiego (numery od 1A, 1 do 14 oraz 20, 21),
gen. Dąbrowskiego (numery od 11 do 20) przemieścić pieszo do miejsca
doraźnego zakwaterowania Nr 2 – Zespół Szkół Technicznych przy
ul. Parkowej 1.
Samoewakuację należy planować i realizować w oparciu o:
 własne możliwości transportowe do ww. szkół;
 własne możliwości transportowe i zakwaterowania.
Podczas samoewakuacji nie należy parkować samochodów na ulicach
położonych w pobliżu miejsc doraźnego zakwaterowania (szkół).
Zachować spokój i rozwagę, przestrzegać zasad bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
W pierwszej kolejności należy ewakuować:
 rodziny z małymi dziećmi, kobietami ciężarnymi,
 samotne matki,
 osoby niepełnosprawne z opiekunami,
 osoby po 65. roku życia prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe
do: rodzin, znajomych, powyższych szkół, bezpośrednio lub poprzez punkty
załadowcze.
Informacje o tych osobach, których nie można ewakuować, trzeba przekazywać
telefonicznie do Punktu Alarmowania Miasta Tczewa (dozorcy Urzędu
Miejskiego w Tczewie przy pl. Piłsudskiego 1), tel. 58 77 59 414.
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Zwierzęta domowe należy ewakuować równolegle z ww. grupami do rodzin
i znajomych, zwierzęta nieewakuowane spuścić z uwięzi.
Podczas ewakuacji do szkół trzeba zabrać:
 trwałą żywność na 3 dni,
 leki,
 dokumenty tożsamości i inne ważne dokumenty osobiste i majątkowe,
 pieniądze, najcenniejsze przedmioty dobytku,
 środki higieny osobistej,
 bieliznę i ubrania zapasowe,
 materace i koce lub śpiwory.
Ogólna waga bagażu nie powinna przekraczać 50 kg na dorosłą osobę.
Opuszczając dom, należy:
 wyłączyć główne zasilanie elektryczne,
 odłączyć sieć gazową i wodociągową,
 zabezpieczyć dom (mieszkanie) przed włamaniem.
Powiadamianie o ewakuacji zaplanowane jest w dwóch etapach:
1) powiadamianie o przygotowaniu do ewakuacji oraz powiadamianie
o zarządzonej ewakuacji osób, które należy ewakuować w pierwszej
kolejności i o zarządzonej ewakuacji zwierząt domowych;
2) powiadamianie o zarządzonej ewakuacji pozostałych mieszkańców.
Etap pierwszy realizowany będzie poprzez komunikaty ogłaszane przez
samochodowe urządzenia nagłaśniające Straży Miejskiej w Tczewie
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczewie, zamieszczane na stronie internetowej
„wrotatczewa” oraz poprzez dystrybucję ulotek przez Straż Miejską.
Etap drugi realizowany będzie poprzez:
 w rejonie zagrożenia „CZYŻYKOWO POŁUDNIE”:
komunikaty ogłaszane przez samochodowe urządzenia nagłaśniające
Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej;
 w rejonie zagrożenia „CZYŻYKOWO PÓŁNOC”:
ogłoszenie alarmu „modulowany dźwięk w okresie trzech minut
mechanicznych syren alarmowych” zainstalowanych w budynku
mieszkalnym przy ul. Starowiejskiej 5 oraz w budynku Sądu Rejonowego;
komunikaty ogłaszane przez samochodowe urządzenia nagłaśniające
Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
Wytworzył: Kazimierz Kruk
– inspektor ds. wykrywania i alarmowania w WSO UM w Tczewie,
tel. 508 992 360
Zaakceptował: Jerzy Laskowski
– Zastępca Szefa Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Tczewa,
tel. 504 367 793
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