
I

ZARZ{DZENIE N
DYREKTORA ZA

ZIELENI I\4IEJSKIEJ w LODZI
zdnia /A marca2015 r.

w sprawie wprowadzenia wyci4gu z instrukcji postgpowania w prrypadku ucieczki
zvr ier zpcit n ieb ezp iec znego n a t eren ie Miej s ki e go O g ro du Zo olo gicznego

w Zarz4dzie Zieleni Miejskiej w tr-odzi.

Na podstawie $ 4 ust 4 statutu jednostki budZetowej o nazwie ,,Zarzqd Zieleni

Miejskiej" w tr'odzi, stanowiqcego zalqcznik do Uchwaly Nr XLVltrI19751I2 Rady Miejskiej

w tr-odzi z dnia 12 wrzesnia 2012 r.(Dz. Urz. Woj . tr-6dzkiego poz. 2836), zmienionej uchwal4

Nr LXXVIJll60lll3 Rady Miejskiej w N-odzi z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj;

tr-6dzktego poz. 5584) oraz Regulaminu organizacyjnego Zanqdu Zieleni Miejskiej w N,odzi,

stanowi4cego zalqcznik do Zarzqdzenta Nr 5587NIll4 Prezydenta Miasta tr odzi z dnia 16

styczria 2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarzqdu Zieleni

Miejskiej w tr'odzi , w zwiqzku z rozporzqdzeriem Ministra Srodowiska z dnia 3 sierpnia

20ll r. w sprawie gatunk6w niebezpiecznych dla tycia i zdrowia Iudzi (Dz.rJ. z 2011 r. Nr

173,po2.1037).

zarz4dzam, co nastppuj e:

$ 1. Wprowadzam w Wydziale-Miejski Ogr6d Zoologiczny w Zarzqdzie Zieleni

Miejskiej w tr'odzi lvyciQg z instrukcji, okreslajqcy syntetyczne zasady postgpowania

w przypadku ucieczki zwierzqt niebezpiecznych, stanowi4ce zalqczniki nr 1-6 do niniejszego

zarzqdzenia:

1. Instrukcja dla koordynatora dzia\an-zaNqcznik nr 1

2 . Instrukcj a dl a prac ownik6w o dp owi e dzialnych za r ej ony -zaLqcznik nr 2

3. Instrukcja dla portiera- zilqcznik rn 3

4. Instrukcja dla przejmujqcego informacjp o ucieczce niebezpiecznego zwierzgcia -
zalqcznikm 4

5. Instrukcja dla referenta ds. rejestracji zwierzqt- zaNqcznik nr 5

6. Instrukcja dla pozostaLychpracownik6w -zalqcznik nr 6

$ 2.1 Wykonanie zaruqdzenia powierzam pracownikom pracujqcym na terenie

Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz pracownikom ochrony zgodnie z zawartqumowq na

ochrong obiektu. UpowaZniam specjalistp ds. wsp6lpracy miqdzynarodowej i wymiany

zw terzqt do kontro li pr zestr ze gani a wykonani a instrukcj i.



2' ZobowiqzujqDzial Organizacji i Administracji do przeslania na adresy mailowe
zaruqdzenia wraz z zalqcznikami, kierownikom wszystkich kom6rek organizacyjnych na
terenie Miej skiego Ogrodu Zoologicznego.

3. Zobowiqntjp kierownik6w wymienionych w $ 2.2 do zaznajomienia podleglych

im pracownik6w z postanowieniami niniejszego zarzqdzeniawraz z zalqcznikami i odebrania

od nich pisemnego oSwiadczenia potwierdzajqcego przyjqcie do wiadomo5ci i stosowania

niniejszegozarzqdzeniawrazzzalacznikarni.

$ 3. Nadz6r nad przestrzeganiem instrukcji sprawuje Naczelnik Wydzialu- Miejski
Ogr6d Zoologiczny.

$ 4. Zarzqdzenie wchodzi w Lrycie z dniemwydania.

DYREKTOR
ZARZADA MIEJSKIEJ

dr Arkad JAKSA



ZalqcznikNr I do ZarzqdzeniaNr AL nOi^5
Dyrektora Zarzqdt Zieleni Miej skiej w tr odzi
z dnia /A ma.rca 2015 r.

OGOLNY SCHEMAT DZIAN,ANIA KOORDYNATORA
W PRZYPADKU A CIE,CZKI NIEBE ZPIE CZNE GO ZW IER,,E CIA

1. potwierdza prawdziwoS6 informacji o ucieczce i lokalizacj i zwierzpcia;

2. ustala z lekarzem weterynarii (tel. 605551397) strategip dziaNania oraz spos6b
neutralizacji niebezpiecznego zwierzEcia(odl6w, uSpienie, uSmiercenie), nadzoruje
neutralizacjQ- w sytuacji braku Iekarua weterynarii w MOZ sprowadza lekarza
weterynarii z zev'mqtrz (Cenlrum Zarzqdzania Kryzysowego tel. @2) 635-49-a\;

3. w1rznaczastrefg zagrohenia;

+. wydaje polecenie portierowi:

c przekazania sygnal6w alarmowych i ewakuacji zwiedzaj4cych zgodnie

z og6lnym schematem dzialanra portiera

. zaviadomienia policji - obligatoryine w przypadku ucieczki zvierzpcia zkat.I

-teI. (42)-665-22-50 do 54

5. udaje sig do centrum monitoringu (pok6j samodzielnego referenta ds. rejestracji

zwierzqt) i ztego miejsca kieruje *cja

W przypadku alarmu czerwonego pracownicy mog4 brad udzial w ewakuacji rvyl4cznie

przy uLyciu samochod6w

6. jeSli odpowiedzialni za rejon nie mog4 przeprowadzii ewakuacji (np. bior4 udzial

wodlawianiuzwierzpcia)wyznaczaichzastEpc6w;

7 . wryznacza wyj Scia ewakuacyj ne (bramy), nadzoruje ewakuacj E publicznoSci;

8. wydaje polecenie pracownikowi ochrony o udzialew prowadzeniu ewakuacji;

9. wsp6lpracuje z dow6dc4sil Policji przy u5mierceniu zwieruEcia;

1J 0. wydaj e decyzjp o odwolaniu alarmu (poprzez portiera).



ZalqcznikNr 2 do ZarzqdzeniaNr A)" tZOtS
Dyrektora Zarzqdt Zieleni Miej skiej w tr odzi
z dnia[/1 marca2}I5 r.

Og6lny schemat dzialania os6b odpowiedzialnych za rejony
w przypadku ucieczki niebezpiecznego nwierzpcia

1. pracownicy sekcji zwierzqt, kt6rej zwierzE ucieklo, bior4 udzial w akcji jego

Sledzenia i odlawiania;

2. pozostali pracownicy odpowiedzialni zarejony, po przejgciu informacji o ucieczce

zwierzpcia, or ganizuj qewakuacj g w swoim rej onie popr zez:

o przekazanie sygnalu alarmowego pozostalym pracownikom sekcji,

. przygotowanie sprzEtu technicznego (megafon) i udanie sig do swojego rejonu

w celu pr zepr ow adzenia ewakuacj i. C zekaj q na po le ceni a ko ordynatora.

przy alarmie czerwonym poruszaj4 sip po terenie zoowylqcznie samochodem

3. na v'ryru2ne polecenie koordynatora otwierajq bramg wyjsciowQ (esli jest

w danym rejonie);

4. przy uzyciu megafonu kieruj4 zwiedzajqcych w strong wyjscia ewakuacyjnego,

lub do najblilszego budynku (w zalehnoSci od sytuacji);

5. w megafonie mohe by6 wgrany tekst komunikatu dla zwiedzajqcych

o tre5ci:

AWAGA!!

awaria techniczna, prosimy o udanie sig do najbliiszego wyjflcia ewakuacyjnego,

lub budynku.

6. czuwajqnad tym, aby nikt zzewnqtrznie dostal sipprzez danqbramE do zoo;

7. dokladnie sprawdzajq wszystkie miejsca swojego rejonu, aby w terenie nie

pozo stal nikt ze zwiedzaj qcy ch;

8. zamykajqbramQ po zakonczeniu ewakuacji;

f. informujq koordynatora o zakofrczeniu ewakuacji z danego rejonu (takae

o trudno S ci ach z j ej przeprowa dzaniem) ;

1 0 . p o o dwolaniu al armu v,ry puszczaj q zwie dzaj qcy ch z budynk6 w.



ZalqcznikNr 3 do ZarzqdzeniaNr IL IZOLS
Dyrektora Zarzqdt Zieleni Miej skiej w tr-odzi
z dnia I marca 2015 r.

Og6lny schemat dzialania portiera w przypadku ucieczki
nie b ezp ie c zn e go rw ierzpcia

1. niezwNocznie przekazuje koordynatorowi informacje o sytuacji kryzysowej w MOZ;
2. koordynatorem dzialari jest:

- Naczelnik i|/OZ (tel.257 lub 665708489) lub pod jego nieobecnoSi:
- ZastEpcaNaczelnika MOZ (tel.236lub 693532500) lub:
-Specjalista ds. wsp6lpracy migdzynarodowej i wymiany zwierzqt (tel. 238 lub
601394725) lub:
-Kierownik Dz. Hodowlanego tel. 237 lub 518277646 a w dni wolne od pracy
naczelnika i z-cy naczelnika MOZ dyhumi kierownicy sekcji Dz. hodowlanego tel.
(23,6) sr82776s3; (229) sr8277647; (290) sr827.7639; (238) 66s70849s

po przyjgciu sygnalu alarmowego rvykonuje czynnoSci:
o przekazuje kasie biletowej polecenie zamknipcia wejScia dlazviedzaj4cych;
. zamyka bramp wjazdowq i nie wpuszcza nikogo na teren MOZ (poza polici4

str aZq p o Zamq p o gotowiem ratunkolvym ; inne sluZby za zgo dqko ordynatora;
o odbiera telefony zev,nqtrzne, ale nie prowadzi rozm6w na tematy niezwiqzane

z sytuacjqkryzysow4;
. przekazuje telefonicznie sygnaly alarmowe nastgpujqcym pracownikom

informujqc, kto jest koordynatorem dzialan:
- kierownikowi sekcji, kt6rej ucieklo zwierzg,
- odpowiedzialnym za rcjony - jezeli za darry rej on odpowiada wigcej niz j eden
pracownik, zawiadartia tylko pierwszego z listy:

I A pielggniarz akwarium/wiwarium tel. 217 lub 218lub 502040194
I B pielqgniarz Zyraframi tel. 271 lub 502040724
I C pielggniarz drapieZnych tel. 271 tub 502040282
IlApielqgniarz sloniarni tel. 213 lub 502040385
II B st.mistrz w Wydz.Techniczno-Gosp. teL 216 tub 601988787 dnipowszednie lub

spec. w Wydz. Techniczno-Gosp. teI. 2l6lub 601221703 dni powszednie lub
pielggniaruptak6w tel. 295lub 518277656

II C pracownik Dz. Dydaktycznego IeI. 665708497 lub
pielpgniarzmalych ssak6w tel. 219lub 518277659 ;
pielEgniarz malp tel. 225lub 518277655;

- sam. ref. ds. rejestracji zwierzqttel.20llpracownikowi Dz.Kadr i Plac tel.270

o na polecenie koordynatora zawiadamia policiE - teI. (42)-6652250-54,
. zawiadamia pracownik6w ochrony -czekaiqnadyspozycje koordynatora.

3. nadaje przez gloSniki komunikat o ewakuacji o nastgpuj4cej treSci:
Uwaga! Awaria techniclna, prosze udat si7 do najblilszego budynku/ wyjicia
ewakuacyjnego. Komunikat powtarza3 razy
4. informuje telefonicznie koordynatora o wykonaniu poleceri,
5. zbiera informacje zwrotne i w kaZdy dostppny spos6b przekazuje na biez4co

koordynatorowi,
6. na polecenie koordynatoraprzekazuje pracownikom informacjE o odwolaniu alarmu,
7. informuje koordynatora o przekazariu sygnalu odwolania alarmu wszystkim

pracownikom.



ZaLqcznikNr 4 do ZarzqdzeniaNr l!- Dg15
Dyrektora Zarzqdt Zieleni Miej skiej w N,odzi
z dnia y\\ marca2}l5 r.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

O g o I n y s c h e m a t dziahan i a p racown i k a ZZM p rzej m uj qce g o
i nfo rm acj e o u c i eczce n i ebe zpteczneg o zwi erzqc i a

(budynek dyrekcji, budynek administracyjno-techniczny,
magazyn, kuchnia zwierzeca)

przyjmujqcy informacjq o ucieczce niebezpiecznego zwierzEciaryznaczapracownika

do zamkniEcia (nie na klucz) drzwi wejSciowych i umieszcza tabliczl<t o zakazie

otwierania drzwi i opuszczania budynku;

zawiadamia wszystkich pracownik6w w budynku o niebezpieczefstwie t zakazie

opuszczarria budynku do odwolania alarmu;

umoZliwia schronienie sip w budynku goSciom;

nie telefonuje do portierni w sprawach niezwiqzarrych z sytuacj4kryzysow4;

po przyjgciu informacji o odwolaniu alarmu zdejmuje z drzwi wyjSciowych tabliczkp

o zakazie otwierania drzwi i opuszczania budynku, lub wyznacza do tego innego

pracownika;

informuje wszystkich w budynku o odwolaniu alarmu.

o kierownik Dzialu Inwestycji 
, 
lub pracownik przez niego wzuaczony /

zawiadarna o niebezpieczeristwie pracownik6w firm zewngtrznych

dzialaj qcy ch na tereni e MO Z (kontakt telefonic zny) ;

o kierownik Dzialu Organizacji i Administracji lub pracownik przez niego

W znaczony zawndamia o niebezpieczeristwi e dzierZaw c6w dziahaj4cych na

terenie }dOZ (kontakt telefoniczny);

o mistrz w Wydziale Techniczno-Gospodarczym na polecenie koordynatora:

-Wznacza pracownik6w i sprzqt techniczny do wsp6Ndzialania w akcji

unieruchomienia zwierzgcia (np. w6zek akumulatorowy, podnoSnik widlowy,

inne),

-wycofuje wszystkich innych pracownik6w technicznych oraz gospodarczych

z terenu zoo \ / bezpieczne miejsce.



Zal4cznikNr 5 doZaru4dzeniaNr tlL nOS
Dyrektora Zarzqdt Zieleni Miej skiej w T,odzi
z dnia // marca2}I5 r.

Ogof ny schemat dztaNania samodzielnego referenta ds.
rejestracji zwie rzEt w przypadku ucieczki niebezpiecznego

zwrerzecra

1. po otrzymaniu sygnalu alarmowego od portiera,lub koordynatora,przekazuje sygnal
nastppuj4cym pracownikom, informuj4c, kto jest koordyr atorem dzialan:

o Zastepcy naczelnikaMOZ teL. 236 lub 693532500;

. Kierownikowi DzialuHodowlanego tel. 237 lub 518277646;

o Wszystkim kierownikom sekcji zwierzEcych Dz. Hodowlanego: tel. (236)
sr82776s3; tel. f,2e)5r9T7S!!z.ter. (2e0) sr8277639; tel. (238) 665708495;

\- -.'-o Pracownikowi DzialuDydaktycznego tel. (292) 601806182;

. Spec. ds. wsp6lpracy miEdzynarodowej i wymiany zwierzqt, tel. Q38)
601394725;

o Sekretarce Dyrektora Znzqdl Zieleni Miejskiej, tel. 267 lub pracownikowi
Dzialu Obslugi Finansowo-Ksiggowej, teL 269

o Kierownikowi Dzialu Inwestycji, tel. (276) 695997759lub mistrzowi w Dz.
Inwestycji, tel. (276) 501240474;

o Kierownikowi Dzialu Orgarizacji i Administracji, tel. 221

o Mistrzowi w Wydziale techniczno- Gospodarczymtel. 695383050;

. PielQgniarzomKopytnych I, tel. (202) 518277 643;

o PielegniarzomPtak6w, tel. (295) 518277656;

. PielQgniarzomMalych Ssak6w, tel. (219) 518277659;

o PielQgntarzom Malp, tel. (225) 518277655;

. Kierownikowi Magazynu, tel. (286) 609221345;

o pracownikowi kuchni zwierzpcej, tel. 260

2. informuje koordynato ra o przekazaniu sygnalu alarmow.go ,n [". pracownikom;

3. przekazuje#pv. pracownikom informacjp o odwolaniu alarmu;

4. informuje koordynato ra o przekazaniu sygnalu o odwolaniu alarmu rJtrv. pracownikom



ZalqcznikNr 6 do Zarzqdzenia Nr A?- tZOtS
Dyrektora Zarz4dt Zieleni Miej skiej w tr odzi
z dnia /lmarca2}l5 r.

Og6lne zasady zachowania sip pracownik6w ZZM i go5ci
przebywaj4cych w budynkach ZZM po ogloszeniu

alarmu L,6ltego (sygnal alarmowy ,r40") i
czervyonego (sygnal alarmowy r,50tt)

1. alarm 26lty jest ogNaszany w przypadku ucieczki zwierzqt z kategorii II (hiena, ryS,

malpy, Swinie egzotyczne, zebta, antylopy, guanako, alpaka, wikunia, bizon, Lubr,

j e leni owate, wi elbl4d, kazvar, emu, tapir, Ly r afa) ;

2. alarm czerwony jest oglaszany w przypadku ucieczki zwierzqt z kategoii I (lew,

tygrys, gepard, nted?wiedl, slori);

naLeLy bezwzglEdnie:

o nie opuszczal budynku do odwolaniaalarmu,

. w przypadku przebywania ,,w terenie" uda6 siE do najblizszego budynku,

. dopilnowat zamkniEcia (nie na klucz) drzwizev,mptrznych,

. nie dzwonid w sprawach niezwiqzanych z sytuaci4 kryzysowq na numery

wewnqtrzne,

o nie udzielal informacji osobom postronnym (w tym zwiedzaiqcym zoo

i mediom) na temat sytuacji kryzysowej, w razie pytafi ze strony

zwiedzajqcych m6wimy v,ryNqcznie o awarii technicznej,

o dopilnowad, by go6cie przebywaiqcy na terenie MOZ nie opuszczali budynk6w

do odwolania alarmu,

. wykonywad polecenia koordynatora dziaLan i os6b upowaznionych, np.

odpowiedzialnych za r ejony .

kasjer kasy biletowej po otrzymaniu sygnalu alarmowego od portierazamyka wejScie do zoo

i wywiesza tabliczkE ,,awaria techniczna", kieruje zwiedzajqcych do wyjScia a po odwolaniu

alarmu otwiera wejScie do zoo i zdejmuje tabliczkg;

kierownicy sekcji n*ierzqt zgl.aszajq siE do centrum monitoringu po przyjqciu informacji

o alarmie 26ltymbqd? czerwonym.


