
Załącznik nr 2

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA PRZESYŁKI
NIEWIADOMEGO POCHODZENIA 

W przypadku dostarczenia jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia, gdy stwierdza
się np.:

 brak nadawcy,
 brak adresu nadawcy,
 obecność proszku (pudru, innej substancji na powierzchni koperty),
 że przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca, z którego się przesyłki nie 

spodziewamy, 
 że jest nadmiernie oklejone taśmą,
 że ma nienaturalny zapach lub przebarwienia,
 że znak stempla pocztowego nie odpowiada adresowi zwrotnemu, bądź budzi 

jakiekolwiek podejrzenia z innego powodu,

NALEŻY

 Nie otwierać przesyłki.
 Umieścić tę przesyłkę w grubym worku na śmieci, szczelnie zamknąć
 Worek ten umieścić w drugim grubym worku na śmieci, szczelnie zamknąć, zawiązać 

supeł i zakleić taśmą klejącą.
 Paczki nie przenosić – pozostawić ją na miejscu.
 Dokładnie umyć ręce.
 Powiadomić:

Bezpośredniego przełożonego tel. XXXX 
Państwową Straż Pożarną  998
Policję  997
Pogotowie Ratunkowe  999
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną tel. (59) 86 21 010

 Sporządzić listę personelu mającego kontakt z podejrzaną przesyłką.
 Przekazać listę przełożonemu.

W przypadku, gdy jednak podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek 
podejrzaną zawartość w formie stałej (pył, kawałki substancji, galaretkę, piankę lub inną) lub 
płynnej należy:

 Starać się nie naruszać tej zawartości, nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie 
wąchać, nie próbować smakowo, nie robić przeciągów.

 Należy całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć go i zakleić taśmą 
lub plastrem.

 Dokładnie umyć ręce.
 Zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go i zakleić.
 Zamknąć okno, wyłączyć urządzenie wentylacyjne i klimatyzacyjne, opuścić 

pomieszczenie, zamknąć drzwi i w miarę możliwości uszczelnić je.
 Zmienić i usunąć zanieczyszczoną odzież, umieścić ją w plastikowym worku lub 

innym szczelnym pojemniku.
 Ponownie dokładnie umyć ręce, a w miarę możliwości wziąć natrysk.



 Sporządzić listę personelu mającą kontakt z podejrzaną przesyłką, przekazać ją 
przełożonemu.

 Powiadomić:
Bezpośredniego przełożonego tel. XXXX 
Państwową Straż Pożarną  998
Policję  997
Pogotowie Ratunkowe  999
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną tel. (59) 86 21 010

 Po wykonaniu tych czynności, należy w sposób rygorystyczny przestrzegać dalszych 
zaleceń kompetentnych służb sanitarno-epidemiologicznych wydanych na miejscu 
w trakcie dochodzenia epidemiologicznego.


