
  

W celu usprawnienia systemu 
ostrzegania i alarmowania o 

zagrożeniach ustalono dla całego 
kraju jednolitą treść komunikatów 

ostrzegawczych i sygnałów 
alarmowych, które powinni znać 

wszyscy obywatele.



  

Sygnały powszechnego alarmowania
Ostrzeganie

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniem ogłasza się w celu 
powszechnego ostrzeżenia ludności o mogącym wystąpić 
skażeniu w określonym czasie i rejonie.

Alarmowanie



  

Alarm o skażeniach ogłasza się w celu powszechnego 
ostrzeżenia o wykrytym skażeniu występującym w 
określonym rejonie. Należy opuścić ulice i miejsca 
publiczne i poszukać schronienia.
Odwołanie

Odwołanie alarmu informuje nas o przejściu 
niebezpieczeństwa. Należy słuchać ogłoszeń w radiu lub 
telewizji, określających ewentualne ograniczenia na najbliższe 
dni.

Pamiętaj! Po usłyszeniu sygnału alarmowego działaj 
szybko, rozważnie i bez paniki.
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Rodzaj alarmu Sposób ogłoszenia alarmów Sposób odwołania alarmów

akustyczny system alarmowy środków masowego 
przekazu

wizualny 
sygnał 
alarmowy

akustyczny 
system 
alarmowy

środków 
masowego 
przekazu

1 Alarm 
powietrzny

- Ciągły, modulowany dźwięk syreny
w  okresie jednej minuty - Następujące 
po sobie  sekwencje długich  dźwięków 
sygnałów  dźwiękowych pojazdów, 
gwizdków, trąbek lub  innych 
przyrządów na  sprężone powietrze w  
stosunku 3:1;
w  przybliżeniu 3  sekundy dźwięku oraz
1 sekunda przerwy

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga! 
Uwaga! ogłaszam 
alarm powietrzny
dla ...............................
.

Znak czerwony 
najlepiej w 
kształcie 
kwadratu

Dźwięk 
ciągły 
trwający
3 minuty

Powtarzana 
trzykrotnie 
zapowiedź 
słowna: Uwaga! 
Uwaga! 
Odwołuję alarm 
powietrzny
dla ....................
.

2 Alarm o 
skażeniach

- Przerywany modulowany  dźwięk 
syreny
- Sekwencja krótkich  sygnałów 
wydawanych  sygnałem dźwiękowym 
pojazdu lub innym  podobnym 
urządzeniem  lub też uderzenia
metalem czy też innym  przedmiotem 
w stosunku 1:1, w  przybliżeniu 1  
sekunda wydawania  dźwięku oraz 1  
sekunda przerwy

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga! 
ogłaszam alarm o 
skażeniach
.....................................
(podać rodzaj 
skażenia)
dla ...............................
.

Znak czarny 
najlepiej w 
kształcie trójkąta

Dźwięk 
ciągły 
trwający
3 minuty

Powtarzana 
trzykrotnie 
zapowiedź 
słowna: Uwaga! 
Uwaga! 
Odwołuję alarm
o skażeniach
dla ....................

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE



  

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Lp. Rodzaj komunikatu Sposób ogłoszenia komunikatu Sposób odwołania komunikatu

akustyczny 
system alarmowy

środków masowego przekazu akustyczny 
system alarmowy

środków masowego 
przekazu

1 Uprzedzenie o 
zagrożeniu skażeniami

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 ...........................
.
(rodzaj skażenia)
dla ........................................
.

2 Uprzedzenie o 
zagrożeniu 
zakażeniami

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

3 Uprzedzenie o 
klęskach żywiołowych 
i zagrożeniu 
środowiska

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź 
słowna: Informacja o zagrożeniu i 
sposobie postępowania 
mieszkańców

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: Uwaga! 
Uwaga!
Odwołuję alarm o klęskach
................dla ........................
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