ALARM O SKAŻENIACH
Sposoby ogłaszania alarmów
za pomocą syren
Dźwięk trwający
10 sekund
powtarzany przez
3 minuty, czas
trwania przerwy
między
dźwiękami
powinien wynosić
25 – 30 sekund

przy pomocy rozgłośni
radiowych, ośrodków
TVP, telewizji kablowej
Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Ogłaszam alarm o
skażeniach

Sposoby odwoływania alarmów
za pomocą
syren

Dźwięk
ciągły
trwający
3 minuty

przy pomocy rozgłośni
radiowych, ośrodków TVP,
telewizji kablowej
Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Odwołuję alarm o
skażeniach

……………………………

……………………………

(podać rodzaj skażenia)

(podać rodzaj skażenia)

Dla …………………………..

Dla …………………………..

Zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu:
• włącz odbiornik radiowy i telewizyjny na częstotliwości kanału stacji
lokalnej ;
• postępuj, zgodnie z zaleceniami podawanymi w komunikatach;
• wykonuj polecenia organów kierujących akcją ratowniczą.
Jeżeli jesteś w miejscu, gdzie nastąpiła awaria:
• wykonuj polecenia organów służb ratowniczych, porządkowych i obrony
Cywilnej.
Jeżeli jesteś w mieszkaniu:
• uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz, mokrą tkaniną;
• przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do ochrony dróg oddechowych
(najlepiej nawilżyć je roztworem sody oczyszczonej);
• nie opuszczaj mieszkania do czasu przybycia służb ratowniczych.

KOMUNIKAT WOJEWODY, STAROSTY, WÓJTA.

UWAGA! UWAGA!
Ogłaszam alarm o skażeniach
w związku z ………………………………………………
(podać rodzaj skażenia)

dla ……………………………………………………….

POWTARZAM
UWAGA! UWAGA!
Ogłaszam alarm o skażeniach
w związku z ………………………………………………
(podać rodzaj skażenia)

dla ……………………………………………………….

POWTARZAM
UWAGA! UWAGA!
Ogłaszam alarm o skażeniach
w związku z ………………………………………………
(podać rodzaj skażenia)

dla ……………………………………………………….

ALARM O KLĘSKACH
ŻYWIOŁOWYCH I
ZAGROŻENIU
ŚRODOWISKA
Sposoby ogłaszania alarmów
za pomocą syren
Dźwięk ciągły
trwający
3 minuty

przy pomocy rozgłośni
radiowych, ośrodków
TVP, telewizji kablowej
Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna
informująca o zagrożeniu
i sposobie postępowania
mieszkańców

Sposoby odwoływania alarmów
za pomocą
syren

Dźwięk
ciągły
trwający
3 minuty

przy pomocy rozgłośni
radiowych, ośrodków TVP,
telewizji kablowej
Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Odwołuję alarm o klęskach
……………………………
Dla …………………………..

Zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu:
• włącz odbiornik radiowy i telewizyjny na częstotliwości kanału stacji
lokalnej;
• postępuj, zgodnie z zaleceniami podawanymi w komunikatach;
•wykonuj polecenia organów kierujących akcją ratowniczą.

KOMUNIKAT WOJEWODY, STAROSTY, WÓJTA.

UWAGA! UWAGA!
Ogłaszam alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska
w związku z ………………………………………………
(podać rodzaj zagrożenia)

dla ……………………………………………………….

POWTARZAM
UWAGA! UWAGA!
Ogłaszam alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska
w związku z ………………………………………………
(podać rodzaj skażenia)

dla ……………………………………………………….

POWTARZAM
UWAGA! UWAGA!
Ogłaszam alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska
w związku z ………………………………………………
(podać rodzaj skażenia)

dla ……………………………………………………….

SYGNAŁY ALARMOWE

Rodzaj alarmu
ALARM O KLĘSKACH
ŻYWIOŁOWYCH I
ZAGROŻENIU
ŚRODOWISKA
ALARM POWIETRZNY

Sygnał z syreny

Sygnał z mediów

powtarzana trzykrotnie
Dźwięk ciągły trwający 3 zapowiedz słowna informująca
minuty.
o zagrożeniu i sposobie
postępowania mieszkańców
Dźwięk modulowany
trwający 3 minuty.

Dźwięki trwające 10 sek.
Powtarzane przez 3 min.
ALARM O SKAŻENIACH
Przerwa miedzy
dźwiękami powinna
wynosić 25-30 sek.

powtarzana trzykrotnie
zapowiedz słowna: Uwaga!
Uwaga! Ogłaszam alarm
powietrzny dla* ............
powtarzana trzykrotnie
zapowiedz słowna: Uwaga!
Uwaga! Ogłaszam alarm o
skażeniach** ......dla* ......

_

powtarzana trzykrotnie
zapowiedz słowna : Osoby
znajdujące się na terenie
.....około godz. .. min. ..może
nastąpić skażenie ..... z kierunku
.......

UPRZEDZENIE O
ZAGROŻENIU
ZAKAŻENIAMI

_

formę i treść komunikatu
uprzedzenia o zagrożeniu
zakażeniami ustalają organa
Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

ODWOŁANIE
ALARMÓW

Dźwięk ciągły trwający 3
minuty.

powtarzana trzykrotnie
zapowiedz słowna: Uwaga!
Uwaga! Odwołuje alarm .....dla
...............

_

powtarzana trzykrotnie
zapowiedz słowna: Uwaga!
Uwaga! Odwołuje uprzedzenie o
zagrożeniu skażeniami .....dla
........

UPRZEDZENIE O
ZAGROŻENIU
SKAŻENIAMI

ODWOŁANIE
UPRZEDZENIA O
ZAGROŻENIU
SKAŻENIAMI

*-Podana nazwa miasta, regionu lub terenu **-Podany rodzaj skażenia lub nazwa środka
toksycznego

KOMUNIKAT
UWAGA! UWAGA!
Mieszkańcy ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
(miejscowość, ulica, nr budynku)

W związku z zaistniałym zagrożeniem życia i zdrowia spowodowanym
…………………………………………………………………………………..
(podać rodzaj zagrożenia)

Oraz zgodnie z decyzją………………………………………………………….
ogłaszam natychmiastową ewakuację
Miejsce zbiórki dla ewakuowanej ludności ……………………………………
…………………………………………………………………………………….
(podać nazwę ulicy, obiektu itp.)

Powrót mieszkańców przewiduje się po ustaniu zagrożenia.
Przed opuszczeniem mieszkania zaleca się niezwłoczne wykonać
następujące przedsięwzięcia:
- zamknąć zawór gazu w mieszkaniu,
- wyłączyć bezpieczniki elektryczne,
- odciąć dopływ wody do mieszkania,
- zabezpieczyć osoby niepełnoletnie w tabliczki identyfikacyjne,
- zabrać ze sobą dokumenty tożsamości,
- pozamykać okna i drzwi.

