RODZAJE ALARMÓW I SYGNAŁÓW ALARMOWYCH
ORAZ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH,
A TAKŻE ZASAD POSTĘPOWANIA PO ICH USŁYSZENIU

RODZAJE ALARMÓW I SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE
SPOSÓB OGŁOSZENIA KOMUNIKATU
RODZAJ
KOMUNIKATU
Uprzedzenie o
zagrożeniu skażeniami

AKUSTYCZNY
SYSTEM
ALARMOWY

ŚRODKÓW MASOWEGO
PRZEKAZU
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź
słowna:
Uwaga! Uwaga! Osoby znajdująca się na
terenie .......... około godz .......... min
.......... może nastąpić skażenie
................(podać rodzaj skażenia) w
kierunku .................. (podać kierunek)

Uprzedzenie o
zagrożeniu
zakażeniami

Uprzedzenie o
klęskach żywiołowych
i zagrożeniu
środowiska

SPOSÓB ODWOŁANIA KOMUNIKATU
AKUSTYCZNY
SYSTEM
ALARMOWY

ŚRODKÓW
MASOWEGO
PRZEKAZU
Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagrożeniu
.............. (podać rodzaj
skażenia) dla ..................
Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o
zagrożeniu zakażeniami ustalają organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź
słowna:
Informacja o zagrożeniu i sposobie
postępowania mieszkańców……...
(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany
czas wystąpienia i wytyczne dla
mieszkańców)

Uwaga! Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagrożeniu
..............(podać rodzaj
zakażenia) dla ..................
Powtarzana trzykrotnie
zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagrożeniu
..............(podać rodzaj
klęski) dla ..................

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania
o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 96).

PAMIĘTAJ!
P0 USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI.

Po usłyszeniu sygnału:
1. Osoby znajdujące się w domu powinny:
o ubrać się;
o wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;
o zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
o zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe
oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterie) itp.;
o zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnetu alarmowego);
o pospiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.
2. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:
o przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróży;
o udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;
o pomagać słabszym, chorym i ułomnym;
o podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej.
3. Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały
ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia.
Z pojazdów konnych należy wyprząść konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.

PAMIĘTAJ!
JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ,
UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĘ.

Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:



nałożyć indywidualne środki ochrony;
udać się do najbliższego ukrycia i przebywać w nim do chwili odwołania alarmu.
UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI I ZAKAŻENIAMI

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:






sprawdzić posiadane indywidualne środki;
sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy;
sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt;
jeśli nie ma innych zaleceń - udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć);
przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów obrony cywilnej.
UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

Po usłyszeniu sygnału alarmu o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska należy:





zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych.
Stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach;
nie zbliżać się do rejonu objętego klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska;
przebywając na terenie otwartym należy opuścić zagrożony rejon stosując się do poleceń zawartych w komunikatach
przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające;
przebywając w pomieszczeniach: należy włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych,
zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń.

ODWOŁANIE ALARMU
Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy:








opuścić schron (ukrycie);
w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym;
przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażanie (w przypadku skażeń
chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia;
przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia;
przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi i poddać się
ponownie zabiegom sanitarnym;
stosować się ściśle do poleceń organów obrony cywilnej;
w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez
jednostki służby zdrowia.

