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1. Alarmowanie i ostrzeganie ludnosci

Jednym z wazniejszych zadah obrony cywilnej, maja^cym decyduja_cy wptyw
na efektywnosc
prowadzonej
akcji
ratowniczej
i
udzielenie
pomocy
poszkodowanej ludnosci w wypadku zagrozeh czasu pokoju i wojny, jest
ostrzeganie oraz alarmowanie. Sygnaty alarmowe i ostrzegawcze przekazywane
53. przez syreny alarmowe (niektore syreny posiadaj^ mozliwosc emitowania
alarmow i komunikatow gtosowych) oraz srodki masowego przekazu - radio
i telewizjQ. Wykorzystywane sa^ takze inne sposoby informowania ludnosci np.
wiadomosciami tekstowymi (SMS) poprzez siec telefonii komorkowej, megafony
oraz powiadamianie od domu do domu.

WAZNE: Jezeli ustyszates lub zobaczytes sygnat alarmowy, wta^cz
lokalna. stacjQ radiowa^ lub telewizyjna. i oczekuj na komunikaty
zwia_zane z zasadami dalszego post^powania.
ALARMY
Alarm o wysta^pieniu zagrozenia ogteszany jest trzyminutowym modulowanym
sygnalem akustycznym. Odwotywany jest przez trzyminutowy sygnal cia^gty.
OSTRZEZENIA
Komunikaty ostrzegawcze przekazywane 53. w srodkach masowego przekazu, gdy
istnieje ryzyko wystajDienia zagrozen
SYGNALY ALARMOWE
Ogtoszenie alarmu:
^
s
^

Sygnal akustyczny:
Modulowany dzwi^k syreny w okresie trzech
minut
W srodkach masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedz
slowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogtaszam alarm (przyczyna, rodzaj
alarmu itp.) ....... dla .......
Wizualny sygnat alarmowy:
Znak z6tty w ksztatcie trojk^ta lub
w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

Odwotanie alarmu:
s
s

Sygnal akustyczny: Cia^gty dzwiQk syreny w okresie trzech minut
W srodkach masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedz
slowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! OdwotujQ alarm (przyczyna, rodzaj
alarmu itp.) ....... dla .......

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Uprzedzenie o zagrozeniu skazeniami:
s

-/

Sposob ogloszenia komunikatu poprzez srodki masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedz slowna: Uwaga! Uwaga! Osoby
znajduja_ce s/e na terenie ....... okoto godz. ....... min. ....... moze
nastajyic skazenie ....... (rodzaj skazenia) w kierunku .......
Sposob odwolania komunikatu poprzez srodki masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedz slowna: Uwaga! Uwaga! Odwofujq
uprzedzenie o zagrozeniu ....... (rodzaj skazenia) dla .......

Uprzedzenie o zagrozeniu zakazeniami:
^
^

Sposob ogloszenia komunikatu poprzez srodki masowego przekazu: forme,
i tresc komunikatu uprzedzenia o zagrozeniu zakazeniami ustalaja^ organy
Pahstwowej Inspekcji Sanitarnej
Sposob odwolania komunikatu poprzez srodki masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedz slowna: Uwaga! Uwaga! Odwotuje.
uprzedzenie o zagrozeniu ....... (rodzaj zakazenia) dla .......

Uprzedzenie o kle.skach zywiotowych i zagrozeniu £rodowiska:
Sposob ogloszenia komunikatu poprzez srodki masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedz slowna: Informacja
Informacja o zagrozeniu
i sposobie poste.powania mieszkahcow ....... (rodzaj zagrozenia,
spodziewany czas wystajtienia i wytyczne dla mieszkancow)
Sposob odwolania komunikatu poprzez srodki masowego przekazu:
Powtarzana trzykrotnie zapowiedz slowna: Uwaga! Uwaga! Odwotujq
uprzedzenie o zagrozeniu ....... (rodzaj klqski) dla .......

UWAGA!
Syreny wykorzystywane takze 53. w cwiczeniach przeprowadzanych przez
wojewodow. Informacja o takim cwiczeniu przekazywana jest przez wojewodow
do mediow co najmniej dob^ przed przeprowadzeniem cwiczenia.

2. Regionalny System Ostrzegania (RSO)

RSO to usluga, ktora umozliwia powiadamianie obywateli o lokalnych
zagrozeniach, zarowno na stronach internetowych urz^dow wojewodzkich, jak
i w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3
w programach
regionalnych:
w
standardzie
HbbTV,
w
telegazecie,
z wykorzystaniem napisow DVB, a takze w aplikacji na telefon. Od 1 lipca 2015 r.
ostrzezenia przed najwazniejszymi zagrozeniami otrzymujemy rowniez poprzez
SMS.
Bezptetna aplikacja mobilna Regionalnego Systemu Ostrzegania doste_pna jest
w sklepach z aplikacjami dla poszczegolnych systemow operacyjnych (Android,
iOS, WindowsPhone). Aplikacj^ mozna wyszukac po stowach kluczowych ,,RSO"
oraz ,,Regionalny System Ostrzegania". Umozliwia ona doste,p do komunikatow,
generowanych przez Wojewodzkie Centra Zarza^dzania Kryzysowego urze.dow
wojewodzkich na terenie catego kraju (kazdego wojewodztwa). W celu
zapoznania sie, z konkretnym komunikatem wystarczy pobrac aplikacj^ RSO,
a nastQpnie wybrac dowolne wojewodztwo.
Komunikaty/ostrzezenia rozpowszechniane w ramach RSO obejmuja^ nast^puja^ce
kategorie tematyczne:
•
•
•
•

ogolne,
meteorologiczne,
hydrologiczne,
stany wod (wodowskazow).

Ponadto, w cz^sci ,,dla kierowcow" RSO zawierac moze informacje
Aplikacja zaopatrzona zostata rowniez w cze.sc zawieraja^ca^
post^powania w sytuacjach kryzysowych.

drogowe.
poradniki

Jak to dziata?
Komunikat (ostrzezenie) generowany jest przez Wojewodzkie Centrum
Zarzajdzania Kryzysowego na stronie internetowej urz^du wojewodzkiego,
a nast^pnie w naziemnej telewizji cyfrowej (telewizja regionalna) i aplikacjach
telefonicznych oraz SMS (tylko najwazniejsze komunikaty).
1 lipca 2015 r. uruchomione zostaty wszystkie funkcjonalnosci przewidziane dla
RSO - przede wszystkim funkcja powiadamiania poprzez SMS, ale nie tylko,
bo rowniez od 1 lipca system obejmuje wszystkie kanaly TVP nadawane
w naziemnej telewizji cyfrowej, czyli: TVP 1, TVP 2, TVP Regionalna, TVP Info,

TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Historia, TVP Rozrywka. Komunikaty pojawiaja^ SJQ
na ekranie telewizora w formie napisow. W zwi^zly sposob informuja. i odsyteja,
do szczegotow, np. umieszczonych na konkretnej stronie
telegazety.
W telewizorach dostosowanych do potrzeb telewizji hybrydowej (tj. i^cza^cej
telewizje, z internetem) istnieje mozliwosc przejscia na strong oferuja^
np. filmowa^ informacje. dotycza^ca. zagrozenia. Na terenie wojewodztwa lodzkiego
z funkcjonalnosci RSO moga^ korzystac rowniez abonenci sieci telewizji kablowej
TOYA.
RSO-SMS - jak to dziata?
Od 1 lipca 2015 r. RSO zostato rozszerzone o kanat SMS. Korzystanie z tego
kanatu jest bezptetne dla uzytkownika i nie wia^ze sie_ z koniecznoscia^
aktywowania takiej ushjgi. Nie ma zatem potrzeby podawania swojego numeru
telefonu do bazy numerow czy informacji o lokalizacji uzytkownika. Nie
ma rowniez potrzeby w^czania tej funkcji - jest ona niezalezna od aplikacji RSO.
RSO-SMS otrzyma na swoj telefon komorkowy kazdy obywatel be^d^cy w zasie,gu
sieci, pod warunkiem, ze nie dezaktywuje takiej opcji w ustawieniach telefonu.
RSO-SMS
przekazywac
b^dzie
wyia^cznie
najistotniejsze
komunikaty
i ostrzezenia, ktore dotyczyc be,d$. najpowazniejszych zagrozeh, w szczegolnosci
ostrzezeh alarmowych o przewidywanych duzych skutkach i zasie_gu.
RSO-SMS otrzymaja^ na dzieh dzisiejszy uzytkownicy zalogowani w sieci
telekomunikacyjnej jednego z 4 Operatorow: Orange, P4, T-Mobile lub
Polkomtel.

3. Numer alarmowy 112

Numer alarmowy 112 umozliwia darmowe pota_czenie ze wszystkimi stuzbami
ratunkowymi na terenie Unii Europejskiej z telefonow stacjonarnych, automatow
telefonicznych i telefonow komorkowych. Z numerem 112 mozna pot^czyc sie,
rowniez z telefonu nie posiadaja_cego karty SIM (jako pota^czenie alarmowe).
Kierowanie pot^czeri na numer alarmowy 112 jest bezptatne.
Z numeru 112 nalezy korzystac wyta^cznie w nagtych sytuacjach zagrozenia
zdrowia, zycia, mienia lub srodowiska, kiedy potrzebna jest pomoc Ratownictwa
medycznego, Pahstwowej Strazy Pozarnej czy Policji.
Jak postepowac od momentu wybrania numeru 112?
- przebywaj jak najblizej miejsca zdarzenia (jesli jest to dla ciebie
bezpieczne),
- czekaj cierpliwie na uzyskanie pota^czenia,
- wskaz lokalizacj^ lub adres miejsca zdarzenia,
- opisz krotko zdarzenie,
- przedstaw si^,
- udziel wszelkich informacji operatorowi i w razie koniecznosci wykonaj
jego polecenia,
- rozfa^cz si^ dopiero po wyraznym poleceniu operatora,
- pota^cz si^ ponownie w przypadku naglej zmiany sytuacji,
- po rozta^czeniu si^ nie korzystaj chwilowo z telefonu na wypadek, gdyby
operator starat si^ z toba^ skontaktowac w celu weryfikacji informacji
lub udzielenia innych dodatkowych informacji.
Dzwori na numer 112, a uzyskasz pomoc Policji w przypadku nagtego
zagrozenia, w szczegolnosci gdy:
- chcesz zglosic wypadek drogowy,
- chcesz zgtosic katastrof^ lotnicza^ lub atak terrorystyczny,
- chcesz zgtosic uzycie przemocy,
- chcesz zglosic wtamanie lub kradziez
oraz w innych sytuacjach wymagaja^cych niezwtocznej interwencji Policji.
Dzwon na numer 112, a uzyskasz pomoc Ratownictwa medycznego
w przypadku nagtego zagrozenia zdrowia lub zycia, w szczegolnosci gdy
wystaj>iaj
- utrata przytomnosci, zasfabnie,cie,
- dusznosci,
- bole w klatce piersiowej,
- drgawki,

- krwotok,
- krwawienie z przewodu pokarmowego,
- zachtysnie,cie,
- oparzenie,
- ztamanie lub zwichni^cie,
- zatrucie,
- porod
oraz w sytuacjach potrzeby zapewnienia opieki
poszkodowanych w wypadkach.

medycznej

dla

osob

Dzwori na numer 112, a uzyskasz pomoc Panstwowej Strazy Pozarnej
w przypadku nagtego zagrozenia, w szczegolnosci wystajrienia:
- pozaru lub zadymienia,
- kle.sk zywiotowych,
- skazeh chemicznych i radiacyjnych,
- katastrof budowalnych,
- koniecznosci dziatah ratowniczych w zdarzeniach na drogach,
- koniecznosci dziatah ratowniczych w zdarzeniach na akwenach
i powierzchni lodu
oraz innych zagrozeh dla zdrowia, zycia, mienia lub srodowiska.
Europejski Numer Alarmowy 112 to numer alarmowy do wykorzystania wtedy,
gdy nie potrafimy zidentyfikowac zagrozenia w wymiarze dotychczasowych
numerow ratunkowych, zaczynaja^cych sie, od ,,9" lub kiedy wymagana jest
interwencja wie.cej niz jednej ze sluzb rownoczesnie. Obok numeru 112
w dalszym cia^gu funkcjonuja^ dotychczasowe numery alarmowe, czyli:
997 - Policja, 998 - Pahstwowa Straz Pozarna, 999 - Ratownictwo medyczne.

WAZNE

Jesli wybrates numer 112 przez pomytk^, nie rozta^czaj si^ tylko powiedz
operatorowi, ze nie wysta^pito niebezpieczehstwo. W przeciwnym wypadku moze
zostac wystana natychmiastowa pomoc bez potrzeby. Nie nalezy dzwonic
na numer 112 kiedy zaistniata sytuacja nie jest niebezpieczna i nie stwarza
zagrozenia dla zdrowia, zycia, mienia lub srodowiska.
Dzwonia^c na numer alarmowy 112 bez potrzeby i uzasadnienia, blokujesz linie,
telefoniczna^ osobie, ktora wtasnie w tej chwili moze potrzebowac
natychmiastowej pomocy, a nie moze pota^czyc si^ z operatorem.
Zastanow siQ - Ty tez mozesz kiedyS potrzebowac natychmiastowej
pomocy!

4. Zdarzenia terrorystyczne

Istotna^ cecha^ terroryzmu jest to, ze nie ma wyraznych znakow ostrzegawczych
0 mozliwosci wystajDienia zamachu lub sq. one trudno dostrzegalne. Dlatego tez
nalezy zwracac uwag§ na to, co sie. dzieje w naszym najblizszym otoczeniu
(np. na zakupach, w podrozy, w czasie imprez masowych, uroczystosci
religijnych czy na wakacjach). Terrorysta nie zawsze musi bye obcokrajowcem
1 wyrozniac SJQ z ttumu szczegolnym wyglajdem. Nasza^ uwage, powinny zwrocic:
-

nietypowe lub rzucaja^ce sie, w oczy zachowanie osob,
pozostawione bez opieki przedmioty, takie jak np. paczki, pudetka,
pakunki, teczki, itp.,
broh lub inne niebezpieczne narze_dzia,
osoby ubrane nietypowo dla danej pory roku,
pojazdy parkujaj:e w nietypowych miejscach, np. w poblizu kosciotow,
synagog, meczetow czy tez miejsc organizowania imprez masowych.

O wszelkich naszych waj:pliwosciach i spostrzezeniach nalezy powiadomic shjzby
odpowiedzialne za bezpieczenstwo danego obiektu, Policje. czy Straz Miejska^.
Alarmuj w kazdym przypadku zauwazenia broni lub innego
niebezpiecznego narzqdzia!
JAK POST^POWAC W PRZYPADKU STRZELANINY

s jezeli w bezposrednim sa^siedztwie rozlegly si^ strzaty, uciekaj z miejsca
zagrozonego - nie ratuj rzeczy osobistych i nie staraj si^ za wszelka^ cen^
pomagac innym,
s biegnij pochylony, obserwuj teren i mysl ktor^dy mozesz sie. wydostac
z miejsca zagrozonego,
s jezeli nie mozesz uciekac, szukaj naturalnych oslon, ktore ochronia^ cie,
przed pociskami np. grubych scian, murkow, kraw^znikow czy drzew poloz si^ na ziemi, ostori r^kami g^owQ, nie ruszaj sie. do konca strzelaniny,
w miarQ mozliwosci obserwuj otoczenie, czekaj na dziatanie Policji,
s jezeli chowasz si$ za samochodem, jako zastone, wykorzystaj miejsce
ulokowania silnika,
s jezeli nie mozesz wydostac si^ z budynku, a napastnik cie. nie zauwazyt,
ukryj si^ w jakims pomieszczeniu i:
- zachowaj cisz^ i wycisz telefon,
- zabarykaduj drzwi cie,zkimi przedmiotami np. szafka, biurko, stot itp.,
- wyJa^cz zrodta dzwi^ku i swiatta np. telewizor, radio, oswietlenie,
- schowaj sie, w ciemnym rogu pomieszczenia lub za meblami,
- bez wzgl^du na to co sie. dzieje zachowuj bezwzgle,dn$. cisze,,
nie wychodz z pomieszczenia czekaj na przybycie stuzb ratowniczych,
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-

sluchaj odgtosow z zewnajrz,
jezeli w pomieszczeniu sa^ jakies osoby, kieruj nimi wydaja^c polecenia
wykonania powyzszych czynnosci, polec im w miare. mozliwosci
rozproszyc sie. i ukryc za meblami w pomieszczeniu,
- jezeli jestes ukryty i bezpieczny w pomieszczeniu dzwoh na numer
alarmowy, rozmawiaj cicho z operatorem i nastuchuj odgtosow
z otoczenia, przekaz:
• co i gdzie sie. wydarzyto,
• lokalizacje, sprawcy i kierunek jego poruszania,
• liczbe, sprawcow, ich opis i uzbrojenie,
• podaj liczbe. poszkodowanych,
• odpowiadaj na pytania operatora,
- jezeli nie mozesz rozmawiac, pozostaw aktywne pota_czenie i pozwol
stuchac operatorowi.
jezeli nie masz mozliwosci uciekac lub ukryc sie., a sprawca ktorego
celem jest zabicie jak najwi^kszej liczby osob zmierza w Twoim kierunku
i znajdujesz sie. w sytuacji bezposredniego zagrozenia zycia podejmij walk^ z napastnikiem:
- PAMI^TAJ! - walczysz o swoje zycie,
- wybierz odpowiedni moment do ataku, postaraj sie, na moment
odwrocic uwage. napastnika,
- musisz zaatakowac z petna^ determinacja^ i maksymalna^ agresja^,
- do walki mozesz wykorzystac przedmioty, ktore masz w poblizu:
krzesto, nozyczki, dtugopis, szkto, dezodorant w sprayu,
- walcz do czasu unieszkodliwienia napastnika i wotaj pomocy - inne
ukryte osoby moga^ udzielic ci wsparcia,
po zakohczeniu strzelaniny i uwolnieniu b^dziesz przestuchiwany przez
Policj^, dlatego czekaj cierpliwie na zakohczenie czynnosci.
JEZELI STALES SI£ ZAKLADNIKIEM

Rob, co ci kaza_. Nie graj bohatera i nie stawiaj oporu.
Nie dyskutuj z napastnikami, nie buntuj siQ - to moze tylko pogorszyc
sytuacjQ.
Twoim celem powinno bye przetrwanie - czekaj na akcje.
wyspecjalizowanej jednostki ratowniczej.
s nie uciekaj, jezeli to mozliwe, potoz SJQ na ziemi, wykorzystaj naturalne
ostony (np. sciana, schody, meble), r^kami chron gtowe,, staraj si^
zachowac spokoj,
s jezeli masz mozliwosc, nie ktadz si^ na cia^gach komunikacyjnych lub pod
oknami,
s unikaj dtuzszego kontaktu wzrokowego z napastnikiem - moze to wzbudzic
jego agresje.,
s nie odwracaj si^ tytem do napastnika,
•s wykonuj polecenia napastnikow, jezeli oczekuja, od ciebie odpowiedzi,
udziel jej po dtuzszym namysle - unikaj dyskutowania, cz^stego zadawania
pytah, gwaltownych ruchow, obrazliwych zwrotow,
s zawsze pytaj napastnikow o pozwolenie np. pojscia do toalety, wstania,
otwarcia torby itp.,
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s na za_danie napastnikow oddaj im wszystkie przedmioty osobiste,
s nie zwracaj na siebie uwagi napastnikow,
s pozba,dz si^ niepostrzezenie oznaki pozycji zawodowej - jej identyfikacja
moze spowodowac agresje, napastnikow,
s stawiaj sobie drobne cele (np. uzyskanie od napastnikow wody, positku,
opatrunku, mozliwosci skorzystania z toalety, udzielenia pomocy innej
osobie), realizuj je i wyznaczaj kolejne,
s stawiaj sobie przyszte cele (co b^dziesz robit po uwolnieniu?) - umacnia
to WO!Q przezycia,
s staraj si^ utrzymywac sprawnosc fizyczna^ i umystowa. - mysl pozytywnie,
s staraj sie. dbac o higien^ osobista^,
•s stosuj zasade, ograniczonego zaufania w stosunku do wspotwie_zni6w wsrod nich moze znajdowac SJQ ukryty napastnik,
s nie ujawniaj otoczeniu swoich obaw i stabych punktow - kontroluj swoje
reakcje i wypowiedzi,
s staraj si^ zapami^tac jak najwi^cej szczegotow dotycza^cych porywaczy
i otoczenia - twoje zeznania moga^ pomoc Policji w dalszych dziataniach,
s ba^dz swiadom, ze przy wydtuzaja^cym si^ czasie uwi^zienia, u ciebie lub
u wspolwi^zniow
moze
obudzic
si^
,,syndrom
sztokholmski"
(sympatyzowanie z przesladowcami, ch^c pomagania im),
s nie blokuj drogi ucieczki napastnikow.

Jezeli zostates zwolniony w wyniku negocjacji lub udato ci sie. uciec,
staraj sie. przekazac Policji jak najwie.cej zapamie.tanych szczegotow.
JEZELI ZNALAZLES SI^ W CENTRUM LUB W BEZPOSREDNIM ZASI^GU
AKCJI ANTYTERRORYSTYCZNEJ

Akcja stuzb ratowniczych zawsze wywotuje zamieszanie
towarzysza. jej krzyki, wybuchy i strzaty. Pamie.taj, aby:

i panikQ,

s nie uciekac z miejsca zdarzenia, nie wykonywac gwaltownych ruchow policjanci moga^ uznac CJQ za napastnika,
•s potozyc si^ za najblizszym ukryciem, trzymaja^c r^ce z otwartymi dtohmi
na wysokosci gtowy,
s nie probowac pomagac, nie atakowac napastnikow,
s stuchac i wykonywac polecenia i instrukcje dawane przez policjantow ba^dz swiadom, ze b^da^ to dziatania gwattowne, wykluczajace jakiekolwiek
namiastki sprzeciwu - nie zabieraj czasu zadawaniem pytah lub proba^
dyskusji - be.dziesz mogt wszystko wyjasnic po zakohczeniu dziatan,
s nie dotykaj, nie podnos przedmiotow pozostawionych przez napastnikow
lub policjantow,
s nie trzyj oczu w przypadku uzycia gazow tzawia^cych,
v^ po wydaniu polecenia opuszczenia pomieszczenia, opusc je jak najszybciej,
nie zatrzymuj^c sie,,

s w trakcie prowadzonych czynnosci wyjasniaja^cych, odpowiadaj na pytania
osoby prowadza^cej przesluchanie (przedstaw sie. i opowiedz, jak znalaztes
sie, w miejscu zamachu) - ba^dz swiadom, ze do chwili potwierdzenia twojej
tozsamosci i wykluczenia udziatu w grupie napastnikow, b^dziesz
traktowany jak przeste^pca.

12

5. Wazne numery telefonow i adresy stron internetowych
TELEFONY:

112 - Numer alarmowy 112
997 - Policja
998 - Straz pozarna
999 - Ratownictwo medyczne
986 - Straz miejska
987 - Wojewodzkie Centrum Zarzajdzania Kryzysowego
601 100 100 - numer ratunkowy nad wodct (MOPR / WOPR)
601 100 300 - numer ratunkowy w gorach (GOPR / TOPR)

STRONYINTERNETOWE:

www.112.gov.pl - Europejski Numer Alarmowy 112
www.komunikaty.tvp.pl - komunikaty ostrzegawcze w ramach RSO
www.lodzkie.eu - Lodzki Urza^d Wojewodzki w Lodzi
www.mac.gov.pl/projekty/regionalny-system-ostrzegania-rso/poradniki-rso
poradniki dotycza^ce bezpieczehstwa w ramach programu RSO
www.ock.gov.pl/ - Obrona Cywilna Kraju

-

