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Dobrze zorganizowane społeczeństwo przygotowane jest do sprawnego funkcjonowania nawet w
najtrudniejszych sytuacjach. Statystyki wskazują, że w większości przypadków występujące zagrożenia
mają charakter lokalny, a ich likwidacja jest działaniem rutynowym.
W tego rodzaju akcjach udział biorą służby zawodowe (często również ochotnicze) jednej lub kilku
formacji (straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe, tzw. służby komunalne i inne).
Czasami jednak w wyniku niekorzystnego rozwoju sytuacji, zdarzenia mogą spowodować powstanie
sytuacji kryzysowej, w konsekwencji której, następuje znaczne ograniczenie możliwości reagowania
służb oraz funkcjonowania struktur państwowych i groźba zerwania więzi społecznych. Jednym z
ważniejszych zadań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa ludności znajdującej się na
zagrożonym obszarze jest jej odpowiednio wczesne ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem i - jeśli
zajdzie taka potrzeba - dobrze zorganizowana i przeprowadzona ewakuacja.
Warunkiem podjęcia skutecznych działań jest odpowiednio wczesne uzyskanie informacji o zaistnieniu
zagrożenia, jej przetworzenie i przekazanie we właściwej formie do poszczególnych adresatów.
Realizacja działań ostrzegania i alarmowania powinna umożliwić skuteczne uruchomienie systemu
reagowania i uprzedzenie ludności o zagrożeniu przy jednoczesnym zminimalizowaniu niebezpieczeństwa
powstania paniki wśród ludności zagrożonej. Ewakuacja ludności od dawna stanowi wypróbowaną,
chociaż częściej wymuszoną niż wcześniej przewidywaną, metodę ochrony przed niebezpiecznymi
zdarzeniami losowymi, zarówno w sensie zapobiegawczym jak i ratowniczym. Za zorganizowaniem
ewakuacji przemawia fakt, że zawsze znajdą się ludzie, którzy będą usiłowali opuścić rejony zagrożone.
W takiej sytuacji, przy braku jakiejkolwiek organizacji, masowe ruchy ludności mogą spowodować paraliż
organizacyjny, zablokowanie ciągów komunikacyjnych itp., co w konsekwencji może wywołać tragiczne
skutki. Ewakuacja jest jednym ze sposobów zbiorowej ochrony ludności.
Celem ewakuacji jest zmniejszenie stopnia zagrożenia, dlatego zarządza się ją tylko w razie pewności,
że zwiększy to możliwość przetrwania ludności. Aby ewakuacja okazała się skuteczną formą ochrony
ludności, powinna być należycie zaplanowana. Dlatego też konieczne jest przygotowanie planu
ewakuacji, jako jednego z elementów planu reagowania kryzysowego i planu obrony cywilnej. Plan taki
winien precyzować zarówno sposób prowadzenia ewakuacji w zależności od istniejących uwarunkowań,
jak i określać zasoby niezbędne do realizacji tego zadania. Warunkiem skuteczności tego planu jest jego
aktualność, która weryfikowana musi być poprzez regularnie prowadzoną inwentaryzację zasobów i
weryfikację przyjętych rozwiązań.

Procedury Ewakuacji
Instrukcja Szefa OC Kraju w sprawie zadsad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego
zagrożenia

http://kuzniaraciborska.pl/gczk
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