
OBRONA C YWILNA NASZ^ WSPOLN^ SPRAW4 
RODZAJE ALARMOW, SYGNAIY ALARMOWE 

(DZ.U.Z 2006 r.Nr 191, poz. 1415): 

Lp. Rodza 
alarmu 

Sposob oglaszania alarmow 
akustyczny system 

alarmowy 
srodkow 

masowego 
przekazu 

Sposob odwolania alarmow 
wizualny akustyczny srodkow 
sygnal system masowego 

alarmowy alarmowy przekazu 

Alarm 
lowietrzny 

- C i ^ t y , modulowany 
dzwiqk syreny w okresie 
jednej minuty 

-NastQpuj^ce po sobie 
sekwencje dhigich 
dzwi^kow sygnatow 
dzwi^kowych pojazdow, 
gwizdkow, tr^bek lub 
innych przyrz^dow na 
spr^zone powietrze 
w stosunku 3 : 1 
(w przyblizeniu 3 sekundy 
dzwi^ku oraz 1 sekunda przerwy) 

Powtarzana 
trzykrotnie 
zapowiedz 
slowna; 

Uwaga! 
Uwaga! 
Uwaga! 
Oglaszam 
alarm 
powietrzny 
dia 

Znak Dzwiqk 
czerwony c i ^ l y 
w ksztatcie trwaj^icy 
kwadratu 3 minuty 

Powtarzana 
trzykrotnie 
zapowiedz 
slowna: 

Uwaga! 
Uwaga! 
Odwoluj? 
alarm 
powietrzny 
dla 

Powtarzana 
trzykrotnie 
zapowiedz 

Dzwi^k slowna: 
cicigty 
trwaj^cy Uwaga! 
3 minuty Uwaga! 

Odwoluj^ 
alarm 
0 skazeniach 
dla 

2 Alarm 
0 skazeniach 
A A 

-Przerywany, modulowany 
dzwi^k syreny 

-Sekwencja krotkich 
sygnaiow dzwi^kowych 
pojazdu lub innych 
podobnych urz^dzeh 
lub tez uderzenia metalem 
(innym przedmiotem) 
w stosunku 1 : 1 
(w przyblizeniu 1 sekunda dzwi^ku 
oraz 1 sekunda przerwy) 

Powtarzana 
trzykrotnie 
zapowiedz 
slowna: 
Uwaga! 
Uwaga! 
Oglaszam 
alarm 
o skazeniach 

podajc si^ rodzaj 
skazenia 

dla 

Znak 
czamy 
w ksztalcie 
trojkq^ta 

KOMUNIKATYOSTRZEGAWCZE 

Lp. Rodzaj komunikatu Sposob oglaszania komunikatu 
srodkami masowego przekazu 

Sposob odwolania komunikatu 
srodkami masowego przekazu 

1 Uprzedzenie 
0 zagrozeniu skazeniami 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedz slowna: 
Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujqce siq 
na terenie 
okolo godz min 
moze nastqpic skazenie 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedz 
slowna: 
Uwaga! Uwaga! 
Odwoluj^ uprzedzenie o zagrozeniu 

1 Uprzedzenie 
0 zagrozeniu skazeniami 

podaje sif rodzaj skazenia 
w kierunku 

podaje si^ kierunek 

rodzaj skazenia 

2 Uprzedzenie 
0 zagrozeniu zakazeniami 

FormQ i tresc komunikatu uprzedzenia 
0 zagrozeniu zakazeniami ustalaj^ organy 
Panstwowej Inspekcji Sanitamej 

3 Uprzedzenie 
0 kl̂ skach zywiolowych 
1 zagrozeniu srodowiska 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedz slowna: 
Informacja o zagrozeniu i sposobie 
postQpowania mieszkancow 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedz 
slowna: Uwaga! Uwaga! 
Odwolujf uprzedzenie o kl^skach 

dla 


