SYSTEM
WYKRYWANIA I ALARMOWANIA

SWA

Fr. Krynojewski

WYTYCZNE SZEFA OBRONY
CYWILNEJ KRAJU
z 17 grudnia 2010 r.
w sprawie ogólnych zasad przygotowania
i zapewnienia działania systemu wykrywania
i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego
ostrzegania o zagrożeniach (SWO)
w województwach, powiatach i gminach.
Fr. Krynojewski

Szefowie obrony cywilnej województw
opracują wytyczne w sprawie ogólnych zasad
przygotowania i zapewnienia działania SWA oraz
SWO w województwach i prześlą je do powiatów,
Szefowie obrony cywilnej powiatów opracują
wytyczne w sprawie ogólnych zasad
przygotowania i zapewnienia działania SWA oraz
SWO w powiatach i prześlą je do gmin,
uwzględniając występowanie
charakterystycznych zagrożeń dla terenu,
odpowiednio województwa, powiatu i gminy.
Fr. Krynojewski

ZARZĄDZENIE Nr 419

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO – SZEFA OBRONY
CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA
z dnia 19.12.2011 r.
w sprawie organizacji i zasad działania systemu
wykrywania i alarmowania

Fr. Krynojewski

W/w Zarządzeniem Wojewoda
ustala organizację i zasady działania systemu
wykrywania i alarmowania, zwanego dalej
„SWA”, w celu wykonywania zadań związanych
z powszechnym ostrzeganiem i alarmowaniem
ludności o zagrożeniach na terenie województwa
śląskiego.
Fr. Krynojewski

Powszechne ostrzeganie i alarmowanie
ludności o zagrożeniach obejmuje:
1.

2.

3.

4.

funkcjonujący w czasie pokoju system wczesnego
ostrzegania o zagrożeniach (SWO);
system wykrywania i alarmowania (SWA);
pozostałe systemy wykrywania skażeń
i alarmowania wchodzące w skład Krajowego
Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania;
system powszechnego ostrzegania wojsk i ludności
cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
Fr. Krynojewski

Systemy te funkcjonują lub są uruchamiane
i rozwijane w celu zapobieżenia skutkom
katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub
działań terrorystycznych, w przypadku
wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
w szczególności stanu klęski żywiołowej,
a także w przypadku przeprowadzania
ćwiczeń i treningów.
Fr. Krynojewski

SWA organizują:
1.

2.

3.

Wojewoda Śląski – Szef Obrony Cywilnej Województwa Śląskiego
– na potrzeby realizacji zadań związanych
z wykrywaniem zagrożeń oraz powszechnym ostrzeganiem
i alarmowaniem ludności województwa śląskiego, w sytuacji
zagrożenia występującego na obszarze wykraczającym poza
granice jednego powiatu;
starosta – szef obrony cywilnej powiatu - na potrzeby realizacji
zadań związanych z wykrywaniem zagrożeń oraz powszechnym
ostrzeganiem i alarmowaniem ludności powiatu, w sytuacji
zagrożenia występującego na obszarze wykraczającym poza
granice jednej gminy;
prezydent miasta na prawach powiatu, prezydent miasta,
burmistrz i wójt – szef obrony cywilnej miasta/gminy - na potrzeby
realizacji zadań związanych z informowaniem, ostrzeganiem oraz
alarmowaniem ludności, w sytuacji zagrożenia występującego na
obszarze miasta/gminy.
Fr. Krynojewski

Całkowite lub częściowe rozwinięcie
SWA następuje na podstawie
zarządzenia:
1.

2.

3.

Szefa Obrony Cywilnej Województwa
Śląskiego - na terenie województwa;
szefa obrony cywilnej powiatu - na terenie
powiatu;
szefa obrony cywilnej gminy - na terenie
gminy.
Fr. Krynojewski

Jednostkami organizacyjnymi SWA są
formacje obrony cywilnej wymienione
w „Wykazie jednostek organizacyjnych
systemu wykrywania i alarmowania”
- załącznik nr 1 do zarządzenia
Fr. Krynojewski

Jednostki organizacyjne SWA dzielą się
na:

1.

2.

jednostki organizacyjne wykrywania zagrożeń
i alarmowania;
jednostki organizacyjne zbierania
i przetwarzania informacji oraz alarmowania.

Fr. Krynojewski

POWIATOWY OŚRODEK ANALIZY
DANYCH I ALARMOWANIA
(POADA – stan osobowy 11 osób)
KOMENDANT
1
SPECJALISTA OD MEDIÓW LOKALNYCH
I INFORMOWANIA LUDNOŚCI
1

SEKCJA
ANALIZY ZAGROŻEŃ
3

SEKCJA
ŁĄCZNOŚCI
3

SEKCJA
OSTRZEGANIA I
ALARMOWANIA
3
Fr. Krynojewski

OBSADA OSOBOWA POADA
Lp. Nazwa pododdziału
1.

Komenda

2.

Stanowisko

Ilość
stanowisk

Komendant

1

Specjalista od mediów lokalnych i informowania
ludności

1

3.

Sekcja Analizy
Zagrożeń

Analityk

~1

Rachmistrz-planszecista

~2

4.

Sekcja łączności

Radiomechanik/radiotelefonista

~3

5.

Sekcja ostrzegania i
alarmowania

Elektromonter/elektromechanik

~3
Fr. Krynojewski

Na poziomie powiatu, Szefowie OC
powiatów oraz miast na prawach
powiatu tworzą:

1.

2.
3.

Powiatowe ośrodki analizy danych
i alarmowania (POADA);
Powiatowe ośrodki analiz laboratoryjnych;
Zespoły pobierania próbek
Fr. Krynojewski

Szefowie obrony cywilnej gmin tworzą:

1. drużyny

wykrywania i alarmowania;

Fr. Krynojewski

W celu zapewnienia sprawnego rozwinięcia
i funkcjonowania systemu, ustala się
następujące zasady działania:
1.

2.

3.

system wykrywania i alarmowania osiąga pełną
gotowość do działania przez rozwinięcie jednostek
organizacyjnych w miejscach formowania;
formacje obrony cywilnej wchodzące w skład systemu
wykrywania i alarmowania działają na podstawie
planów działania opracowanych przez
komendantów tych formacji;
plany działania formacji zatwierdzają szefowie
obrony cywilnej, tworzący formacje;
Fr. Krynojewski

4.

5.

jednostki systemu wykrywania i alarmowania
współdziałają ze służbami i instytucjami, których
statutowa działalność jest związana z
monitorowaniem zjawisk stanowiących zagrożenie dla
ludności oraz koordynują ich działania w okresie
wystąpienia tego zagrożenia; współdziałanie to polega
na wzajemnej wymianie informacji uzyskanych w toku
własnej statutowej działalności, a mających
bezpośredni lub pośredni związek z występowaniem
zagrożeń ludności, ich wykrywaniem oraz
informowaniem, ostrzeganiem i alarmowaniem;
w sytuacji nadzwyczajnej Szef Obrony Cywilnej
Województwa może doraźnie określić sposób
postępowania dla jednostek współdziałających,
adekwatny do sytuacji.
Fr. Krynojewski

Do przekazywania informacji w systemie wykrywania
i alarmowania dla jednostek nadrzędnych, podległych
i współdziałających:

1.

natychmiast na hasło „POWIETRZE” przekazuje się informacje:
1.
2.

o wykryciu wybuchu jądrowego;
o wykryciu skażenia promieniotwórczego - natychmiast po wzroście mocy
dawki tła promieniowania gamma powyżej dwukrotnej wartości

oraz po ponownym jej wzroście o dowolną wartość
3.

4.

o wykryciu skażeń chemicznych - natychmiast po zaobserwowaniu
użycia bojowych środków trujących (BŚT) lub wyzwoleniu
niebezpiecznych materiałów chemicznych (NMCh) i określeniu kierunku
przesuwania się obłoku skażonego powietrza oraz po określeniu rodzaju
środka lub materiału i ewentualnej granicy terenu skażonego (zasięgu
obłoku skażonego powietrza);
Fr. Krynojewski
o wykryciu innych zagrożeń - określając rodzaj zagrożenia;

2.

3.

okresowo przekazuje się informacje dotyczące
pomiarów mocy dawki promieniowania gamma,
kontroli napromieniowania ludności, skażenia
komponentów środowiska i żywności oraz warunków
meteorologicznych; częstotliwość przekazywanych
okresowo informacji określa się według odrębnych
ustaleń;
treść przekazywanych informacji przechowuje się na
nośnikach trwałych (taśmy magnetofonowe, dyskietki
komputerowe, dzienniki działania, itp.).

Fr. Krynojewski

W celu zapewnienia sprawnego obiegu
informacji wykorzystuje się:

1.

2.

radiową sieć ostrzegania 31 ODN do odbioru
komunikatów w WOADA oraz POADA, sygnałów
o zagrożeniu uderzeniami z powietrza, skażeniami
i zakażeniami ;
radiotelefoniczne sieci kierowania Wojewodów do:
1.
2.
3.

radiowego sterowania systemami alarmowania (np: RSWS 2000/3000
i DSP- 50);
przekazywania sygnałów ostrzegania i alarmowania w relacjach:
WOADA – POADA - dwa;
przekazywania meldunków i informacji w relacjach:
WOADA – POADA – dwa.
Fr. Krynojewski

3.

telekomunikacyjną sieć użytku publicznego do:
1.

2.
3.

4.

bezpośredniego przekazywania informacji o zagrożeniach w
relacjach: WOADA - jednostki szczebla wojewódzkiego
(sztywne łącza);
bezpośredniej łączności przewodowej w relacji: WOADA POADA;
bezpośredniego sterowania systemami alarmowymi miast.

radiostacje RS 6108 - do przekazywania meldunków
i informacji o wynikach prowadzonego rozpoznania
powietrznego w relacji: samolot rozpoznawczy WOADA i wyznaczone POADA.
Fr. Krynojewski

Ustala się ogólne zasady
ostrzegania i alarmowania :
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

do powszechnego ostrzegania i alarmowania stosuje się rodzaje alarmów, treść
komunikatów ostrzegawczych, sygnały alarmowe i sposób ich ogłaszania określa
Rozporządzenie RM z dnia 7.01.2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń
i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach
(Dz. U. z 21 stycznia 2013 r. poz. 96) );
do ogłoszenia alarmu o skażeniach akustycznym sygnałem alarmowym stosuje się
modulowany dźwięk syreny nadawany przez czas 3 (trzech) minut;
za upowszechnienie sygnału wśród ludności czyni się odpowiedzialnym szefa obrony
cywilnej powiatu;
przekazywanie informacji o zagrożeniach, komunikatów ostrzegawczych i sygnałów
alarmowych odbywa się w pierwszej kolejności za pośrednictwem dostępnych
środków łączności oraz środków masowego przekazu;
dopuszcza się przekazywanie ostrzeżeń i alarmowanie ludności w sposób
zwyczajowo przyjęty na danym terenie;
organy administracji publicznej oraz inni dysponenci systemów lub środków łączności
zapewniają możliwość ich wykorzystania na potrzeby przekazywania informacji
o zagrożeniach i alarmowania;
za stworzenie warunków do działania oraz przygotowanie do działania urządzeń
alarmowych odpowiada organ administracji publicznej w zakresie swojej właściwości
terytorialnej.
Fr. Krynojewski

Do ostrzegania i alarmowania ludności
wykorzystuje się:
1.
2.

3.

4.

rozgłośnie radiowe i ośrodki telewizyjne;
scentralizowane systemy alarmowania przewodowe i radiowe;
pojedyncze syreny alarmowe;
urządzenia nagłaśniające na pojazdach.

Fr. Krynojewski

W celu systematycznego doskonalenia kadr systemu oraz
sprawdzenia stanu technicznego infrastruktury systemu

przeprowadza się treningi stałe:
1.
2.
3.
4.

ćwiczenie systemu SWA w powiecie, (mieście na
prawach powiatu) – raz na dwa lata;
trening prognozowania skażeń wg normy ATP 45 –
kwartalnie;
trening nasłuchu sygnałów o zagrożeniu
uderzeniami z powietrza – miesięcznie;
głośne próby systemów alarmowych – 2 razy w
roku.
W 2015 roku rozpoczną się organizowane przez Centrum Szkolenia Obrony
przed Bronią Masowego Rażenia Akademii Obrony Narodowej Kursy dla
operatorów systemu informatycznego PROMIEŃ. Kursy kierowane są zarówno
do przedstawicieli wojska jak i dla kadr cywilnych.
Fr. Krynojewski

Do zadań powiatowego ośrodka analizy
danych i alarmowania (POADA) należy:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zbieranie i opracowywanie danych o skażeniach, zakażeniach, uderzeniach bronią
masowego rażenia i innych nadzwyczajnych zagrożeniach ludzi i środowiska
występujących na obszarze powiatu oraz obszarach sąsiadujących powiatów.
Utrzymywanie stałej łączności z Wojewódzkim Ośrodkiem Analizy Danych i
Alarmowania, jednostkami analiz laboratoryjnych i jednostkami współdziałającymi.
Prowadzenie bieżącej analizy rzeczywistej i prognozowanej sytuacji (zagrożeń)
skażeń na terenie powiatu.
Opracowywanie wniosków i propozycji do wypracowywania decyzji przez Szefa
Obrony Cywilnej Powiatu.
Alarmowanie i ostrzeganie zagrożonej ludności na terenie całego powiatu.
Przekazywanie danych o zagrożeniach do jednostek nadrzędnych,
współdziałających i podległych.
Zbieranie informacji meteorologicznych.
Przekazywanie jednostkom organizacyjnym SWA instrukcji i wytycznych Szefa
Obrony Cywilnej Powiatu dotyczących wykrywania zagrożeń, ostrzegania
i alarmowania.
Fr. Krynojewski

Do zadań drużyny wykrywania
i alarmowania należy:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

Rozwiniecie posterunku wykrywania oraz alarmowania.
Utrzymanie ciągłej łączności z powiatowym ośrodkiem analizy danych i
alarmowania.
Wydzielenie ze swego składu patroli rozpoznania skażeń.
Prowadzenie rozpoznania skażeń i rozpoznania ogólnego.
Pro wadzenie obserwacji terenu.
Pobieranie próbek materiałów skażonych, wstępne określenie rodzaju i
stopnia skażenia oraz przekazywanie tych danych do analiz
laboratoryjnych.
Analiza sytuacji według danych z rozpoznania.
Określanie warunków atmosferycznych w przyziemnej warstwie
powietrza.
Alarmowanie zagrożonej ludności z pomocą scentralizowanych
systemów alarmowych, syren alarmowych oraz za pośrednictwem
punktów alarmowania sołectw i zakładów pracy.
Powiadamianie Szefa OC gminy o zagrożeniach i wnioskowanie w
sprawie ostrzegania ludności.
Przekazywanie informacji o skażeniach, napromieniowaniu, uderzeniach
bronią masowego rażenia i innych nadzwyczajnych zagrożeniach
ludności szefowi OC gminy.
Fr. Krynojewski

ROZPORZĄDZENIE
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. z 21 stycznia 2013 r. poz. 96)
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Fr. Krynojewski

1) systemy wykrywania skażeń
i alarmowania o skażeniach obejmujące:
a) system wykrywania skażeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – nadzorowany przez
Ministra Obrony Narodowej,
b) sieci i systemy nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych w kraju oraz krajowe
punkty kontaktowe dla międzynarodowych systemów nadzoru nad zagrożeniami zdrowia lub
życia dużych grup ludności – nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
c) system stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących
pomiary skażeń promieniotwórczych, których działania koordynuje Prezes Państwowej
Agencji Atomistyki,
d) nadzorowane przez wojewodów wojewódzkie systemy wykrywania
i alarmowania oraz wojewódzkie systemy wczesnego ostrzegania
o zagrożeniach, o których mowa w ustawie o zarządzaniu kryzysowym
i w Rozporządzenia RM w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej
Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów
i gmin w części dotyczącej skażeń,
e) systemy nadzoru epizootycznego, fitosanitarnego, nadzoru nad bezpieczeństwem produktów
pochodzenia zwierzęcego i paszami oraz nadzoru nad produktami rolno-spożywczymi
nadzorowane przez ministrów właściwych do spraw rolnictwa i rynków rolnych oraz zdrowia;

28
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2) organy i jednostki organizacyjne, które dokonują analizy
skażeń i oceny sytuacji oraz opracowują, ogłaszają
i wprowadzają działania interwencyjne, obejmujące:
a) organy i jednostki organizacyjne prowadzące działania interwencyjne

w sytuacji wystąpienia skażeń – nadzorowane przez Ministra Obrony
Narodowej, ministrów właściwych do spraw wewnętrznych, zdrowia,
środowiska i rolnictwa lub im podległe oraz nadzorowane przez
wojewodów,
b) formacje obrony cywilnej wykonujące działania w zakresie monitoringu,
wykrywania i rozpoznania skażeń oraz alarmowania o skażeniach –
tworzone i nadzorowane przez podmioty wymienione w ustawie
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
c) dyrektorów urzędów morskich w zakresie swoich kompetencji, o których
mowa w ustawie o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej,
d) inne organy i jednostki organizacyjne wykonujące obserwacje skażeń
i ich pomiary i powiadamiające o skażeniach na terenie kraju, włączone
do systemów, na podstawie umów i porozumień – zgodnie z tymi
porozumieniami.

29
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§ 5.
Systemy powinny działać w sposób zapewniający
jednolitość funkcjonowania oraz wzajemną
interoperacyjność,
w szczególności przez stosowanie:
1) takich samych metodyk i procedur obserwacji
i pomiarów skażeń;
2) takich samych formatów meldunków i informacji
o skażeniach;
3) identycznych procedur przekazywania meldunków
i informacji o skażeniach;
4) jednolitego schematu obiegu i wymiany informacji
o skażeniach.
30
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§ 6.
1. Jednolitość i interoperacyjność funkcjonowania
systemów wchodzących w skład krajowego systemu
zapewniają organy, którym te systemy podlegają lub
które je nadzorują.
2. Koordynację w zakresie jednolitości i interoperacyjności
funkcjonowania systemów wchodzących w skład
krajowego systemu zapewnia Minister Obrony
Narodowej we współpracy z ministrami, oraz
dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

31
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§ 7.
Systemy wchodzące w skład
krajowego systemu zapewniają
w szczególności:

32
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1) realizację sojuszniczych zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej
oraz zobowiązań wynikających z ratyfikowanych porozumień
międzynarodowych w zakresie obserwacji, pomiarów, analiz
prognozowania skażeń i powiadamiania o skażeniach na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) monitorowanie skażeń, ich wykrywanie i rozpoznanie,
umożliwiające natychmiastowe stwierdzenie wzrostu poziomu
skażeń w oparciu o standardy i normy krajowe;
3) ostrzeganie i alarmowanie ludności lub Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej o skażeniach;
4) opracowywanie ocen eksperckich stanu zagrożenia skażeniami
i przygotowywanie zaleceń postępowania ochronnego;
5) doradztwo specjalistyczne w zakresie metodyki ograniczania
zasięgu i skutków oddziaływania skażeń;
6) uruchamianie systemów wykrywania skażeń i alarmowania
o skażeniach ludności lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
oraz uruchamianie działań interwencyjnych.
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§ 9.
Organy i jednostki organizacyjne,
w przypadku wykrycia zagrożenia
skażeniami lub stwierdzenia
wystąpienia skażeń przez
podległe im systemy, niezwłocznie
powiadamiają właściwy
terytorialnie dla miejsca takiego
zdarzenia organ administracji
publicznej, zgodnie z planami
i procedurami.
Fr. Krynojewski

§ 10.
1. Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie
obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa
załącznik do rozporządzenia.
2. Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być
wykorzystane wyłącznie w sytuacji rzeczywistego zagrożenia.
3. Wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów
ostrzegawczych w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących
systemów wykrywania i alarmowania możliwe jest po ogłoszeniu
rozpoczęcia treningów lub ćwiczeń przez właściwe terytorialnie
organy administracji publicznej, z 24-godzinnym wyprzedzeniem,
w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty
na danym terenie. Ogłoszenie zawiera informacje o zakresie
i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu lub ćwiczenia.
4. Decyzje o wprowadzeniu lub ogłoszeniu sygnału alarmowego lub
komunikatu ostrzegawczego, a także o ich odwołaniu, podejmuje
właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.
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§ 11.
1. Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw gospodarki
morskiej, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister
właściwy do spraw administracji publicznej we współpracy
z wojewodami prowadzą ogólnokrajowe treningi uruchamiania
systemów i ich pracy w ramach krajowego systemu
nie rzadziej niż raz w roku i ogólnokrajowe ćwiczenia dotyczące
systemów nie rzadziej niż raz na trzy lata.
2. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jest informowany
przez Ministra Obrony Narodowej o ogólnokrajowych treningach
i ćwiczeniach,
4. Program treningów i ćwiczeń ogólnokrajowych ma w szczególności
na celu sprawdzenie i doskonalenie przygotowania systemów do
działania w ramach krajowego systemu, a także sprawdzenie
przygotowania do realizacji przedsięwzięć i procedur określonych
w wykazie przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania
kryzysowego oraz weryfikację i doskonalenie procedur
i mechanizmów funkcjonowania systemów.
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SYGNAŁY ALARMOWE
Lp.

Rodzaje
alarmu

Sposób ogłoszenia alarmu
akustyczny system
alarmowy

środki masowego
przekazu

Ogłoszenie
alarmu

Sygnał akustyczny –
modulowany dźwięk syreny w
okresie 3 minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm
(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)
............................. dla ............................

Odwołanie
alarmu

Sygnał akustyczny – ciągły
dźwięk syreny
w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm
(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)
............................. dla ...........................

wizualny sygnał
alarmowy
Znak żółty w kształcie trójkąta Lub w
uzasadnionych przypadkach innej
Figury Geometrycznej

1

2
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KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE
Sposób ogłoszenia komunikatu
Lp.

1

2

3
38

Rodzaj
komunikatu

Uprzedzenie
o zagrożeniu
skażeniami

Uprzedzenie
o zagrożeniu
zakażeniami

Uprzedzenie
o klęskach
żywiołowych
i zagrożeniu
środowiska

akustyczny
system
alarmowy

środki masowego przekazu

Sposób odwołania komunikatu
akustyczny
system
alarmowy

środki masowego przekazu

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

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

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

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

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

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o
zagrożeniu .........................................
(podać rodzaj klęski) dla ..........................
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ZASADY POSTĘPOWANIA
LUDNOŚCI PO OGŁOSZENIU
ALARMU
1.

2.

3.
4.

5.

Włączyć natychmiast odbiornik radiowy bądź
telewizyjny.
Wybrać program regionalny stosowny do miejsca
zamieszkania.
Wysłuchać komunikatu.
Postępować zgodnie z informacją przekazywaną
przez media.
Najlepiej posługiwać się odbiornikami zasilanymi
bateriami.
Fr. Krynojewski

