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Informator dotyczący obchodzenia się
z podejrzanymi paczkami/listami

Amerykański sektor pocztowy i przesyłkowy może być wykorzystany przez osoby chcące
wyrządzić krzywdę innym, wysyłające za pośrednictwem poczty substancje wybuchowe lub
chemicznie. Typowe przykłady podejrzanych paczek/listów:

Podejrzanie wyglądająca paczka/list:
Wystające druty
Sztywny lub nieporęczny kształt
Koślawe/nierówne pakowanie
Dziwny zapach
Błędny zwrot grzecznościowy i imię/nazwisko
Plamy oleju, przebarwienia/osad
Za dużo taśmy lub sznurka
Uszczelnienie niestandardową taśmą
(np. taśmą izolacyjną)
Błędny adres

Wysyłane z zagranicy

Znaki
odróżniające
Błędna pisownia
Wybrakowany
adres
Sztywny lub
nieporęczny kształt
Brak adresu
zwrotnego

Błędny tytuł
grzecznościowy,
który nie pasuje do
imienia/nazwiska
Wystające
druty

Koślawe pakowanie

Działania w przypadku zauważenia
podejrzanej paczki/listu:

Tłuste plamy na
opakowaniu

• NIE WOLNO: Potrząsać ani uderzać paczki/listu
• NIE WOLNO: Otwierać, wąchać, dotykać ani sprawdzać smaku
• NALEŻY: Natychmiast odseparować uszkodzony lub podejrzany
przedmiot
• NALEŻY: Powiadomić przełożonego, personel ochrony lub
lokalne organy ścigania
• NALEŻY: Skontaktować się z inspektorami pocztowymi

W przypadku podejrzenia
zagrożenia biologicznego/
chemicznego

• Umyj odsłoniętą skórę wodą
i mydłem
• Niezwłocznie usuń
zanieczyszczoną odzież i umieść ją
w plastikowych torebkach
• Zadzwoń na policję
• Zadzwoń do straży pożarnej –
oddział HAZMAT

Niechlujnie
napisane słowa

Dziwny
zapach lub
odgłos

Potencjalne zagrożenia dla
systemu pocztowego:

P Lotne czynniki biologiczne
P Niebezpieczne substancje chemiczne
P Elementy wybuchowe

Nadmierna liczba
znaczków pocztowych

W przypadku podejrzenia
paczki/listu zawierającego W przypadku podejrzenia substancji/
pyłów zanieczyszczających powietrze
bombę
•
•
•
•

• NIE DOTYKAJ
• Ewakuuj najbliższy obszar /
dział pocztowy jak najszybciej
• Zadzwoń na policję
• Zadzwoń do straży pożarnej

Niezwłocznie przykryj rozlaną substancję
Wyłącz układ obsługi powietrza
Opuść pomieszczenie i zamknij wszystkie drzwi
Niezwłocznie usuń zanieczyszczoną odzież
i umieść ją w plastikowych torebkach

Zgłaszaj każde podejrzane działanie, dzwoniąc na
infolinię antyterrorystyczną stanu Nowy Jork

lub
Wszystkie połączenia są darmowe
i pozostaną ściśle poufne.
Kampania „If You See Something, Say Something®” wykorzystana za zgodą Metropolitan Transportation Authority w Nowym Jorku.

POBIERZ APLIKACJĘ „SEE SEND”

