
RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE 
  

Lp.  
  

Rodzaj alarmu  
  

Sposób ogłoszenia alarmów  

akustyczny system alarmowy  środki masowego przekazu  
wizualny sygnał  

alarmowy  

1 
Ogłoszenie 
alarmu 

Sygnał akustyczny - modulowany d źwi ęk 
syreny w okresie trzech minut 

Powtarzana trzykrotnie zapowied ź słowna: 
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (poda ć 
przyczyn ę, rodzaj alarmu itp.) 
............... dla .............. 

Znak żółty w kształcie 
trójk ąta 
lub 
w uzasadnionych 
przypadkach innej 
figury geometrycznej 

2 
Odwołanie 
alarmu 

Sygnał akustyczny - ci ągły d źwi ęk syreny 
w okresie trzech minut 

Powtarzana trzykrotnie zapowied ź słowna: 
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuj ę alarm (poda ć 
przyczyn ę, rodzaj alarmu itp.) 
............... dla .............. 

  

  
KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE 

  

Lp.  

  
Rodzaj komunikatu  

  

Sposób ogłoszenia komunikatu  Sposób odwołania komunikatu  
akustyczny 

system 
alarmowy  

środki masowego przekazu  
akustyczny 

system 
alarmowy  

środki masowego przekazu  

1 
Uprzedzenie o 
zagro żeniu 
ska żeniami 

  

Powtarzana trzykrotnie zapowied ź słowna: 
Uwaga! Uwaga! Osoby znajduj ące si ę na 
terenie .................. około godz. ..... 
min. ..... 
może nast ąpi ć ska żenie 
................................. (poda ć 
rodzaj ska żenia) 
w kierunku ...................... (poda ć 
kierunek) 

  

Powtarzana trzykrotnie 
zapowied ź słowna: 
Uwaga! Uwaga! Odwołuj ę 
uprzedzenie o zagro żeniu 
...................... (poda ć 
rodzaj ska żenia) 
dla .................. 

2 
Uprzedzenie o 
zagro żeniu 
zaka żeniami 

  
Formę i tre ść komunikatu uprzedzenia o 
zagro żeniu zaka żeniami ustalaj ą organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

  

Powtarzana trzykrotnie 
zapowied ź słowna: 
Uwaga! Uwaga! Odwołuj ę 
uprzedzenie o zagro żeniu 
...................... (poda ć 
rodzaj zaka żenia) dla 
.................. 

3 

Uprzedzenie o 
kl ęskach żywiołowych 
i zagro żeniu 
środowiska 

  

Powtarzana trzykrotnie zapowied ź słowna: 
Informacja o zagro żeniu i sposobie 
post ępowania mieszka ńców ...................  
(poda ć rodzaj zagro żenia, spodziewany czas 
wyst ąpienia i wytyczne dla mieszka ńców) 

  

Powtarzana trzykrotnie 
zapowied ź słowna: 
Uwaga! Uwaga! Odwołuj ę 
uprzedzenie o zagro żeniu 
...................... (poda ć 
rodzaj kl ęski) 
dla .................. 



Postępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych 

 

Do ogłaszania (odwoływania) alarmów wykorzystuje się następujące urządzenia: 
1. system alarmowy powiatu 
2. centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i Ośrodki Telewizji Polskiej  
3. radiowęzły radiofonii przewodowej 
4. syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straŜy 
poŜarnej itd.) 

Sygnały alarmowe oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawia powyŜsza tabela. 
Sygnały alarmowe przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi (dzwony, syreny ręczne, 
gongi, buczki itp.) ustala właściwy terenowo szef obrony cywilnej (burmistrz, wójt). 

 
PAMI ĘTAJ!  

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALE śY DZIAŁA Ć SZYBKO,                
ALE ROZWA śNIE I BEZ PANIKI. 

Po usłyszeniu sygnału: 
- włączyć radioodbiornik lub telewizor  
- zastosować się do podanych komunikatów 
- powiadomić rodzinę i sąsiadów 

Po usłyszeniu sygnału – alarmu powietrznego: 
1. Osoby znajdujące się w domu powinny: 
- ubrać się 
- wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu 
- zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie 
- zabrać dokumenty osobiste, zapas Ŝywności, indywidualne środki ochrony przed skaŜeniami, 
środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i moŜliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik 
radiowy (na baterię) itp. 
- zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego) 
- pośpiesznie udać się do najbliŜszego schronu lub ukrycia 
2. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny: 
- przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia) naukę, udział w imprezie, podróŜ 
- udać się do najbliŜszego schronu lub ukrycia 
- pomagać słabszym, chorym i ułomnym 
- podporządkować się ściśle poleceniom słuŜb porządkowych obrony cywilnej 
3. Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać. Pojazdy naleŜy ustawić 
tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych wejść do ukrycia. Z pojazdów konnych naleŜy 
wyprząc konie i uwiązać je za trwałymi osłonami. 

 
PAMI ĘTAJ! 

JEśELI NIE B ĘDZIESZ MIAŁ MO śLIWO ŚCI UKRYCIA SI Ę W BUDOWLI 
OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁ ĘBIENIU TERENU LUB ZA INN Ą TRWAŁ Ą 

OSŁONĄ. 

zmachnik
Rectangle




