OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE
Do zadań obrony cywilnej należy ostrzeganie i alarmowanie. Działa w ramach powszechnego systemu
wczesnego ostrzegania i alarmowania. Podstawę stanowią syreny znajdujące się na obiektach
Ochotniczych Straży Pożarnych (Państwowej Straży Pożarnej) oraz w zakładach pracy. Najczęściej
syreny włączane są elektronicznie ze stanowisk kierowania obroną cywilną.
Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest instalowanie systemów alarmowych, które mogą
ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza oraz skażeniem
promieniotwórczym i chemicznym w celu umożliwienia jej ukrycia się w przygotowanych budowlach
lub pomieszczeniach ochronnych.
ALARM — sygnał z dowolnego źródła informujący, że zostało wykryte skażenie lub że wystąpiła
sytuacja kryzysowa, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań
terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny;
ALARMOWANIE — działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych
terytorialnie władz, służb i do ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem,
skażeniu lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii
technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny;
OSTRZEGANIE — działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających
o prawdopodobnych zagrożeniach i zalecających podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz
instruujące o sposobach wykonania takich działań;
POWIADAMIANIE — przekazanie, przy użyciu wszelkich dostępnych środków, określonych informacji
mających na celu zaalarmowanie właściwych władz i ludności o możliwości wystąpienia zagrożenia,
o jego wystąpieniu lub ustąpieniu oraz przekazanie informacji dotyczących sposobu postępowania
w danym przypadku;
Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. (poz. 96) na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują następujące sygnały alarmowe i komunikaty
ostrzegawcze:






ogłoszenie alarmu,
odwołanie alarmu,
uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami i odwołanie uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami,
uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami i odwołanie uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami,
uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska i odwołanie uprzedzenia
o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska.

Decyzje o wprowadzeniu lub ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, a także
o ich odwołaniu, podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.
Do ogłaszania (odwoływania) alarmów i komunikatów ostrzegawczych wykorzystuje się następujące
urządzenia:




systemy alarmowe,
wizualne sygnały alarmowe (znaki graficzne),
rozgłośnie radia i telewizji.

