
 

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 

dźwięk syreny w okresie trzech minut 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź 

słowna: 

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam 

alarm 

(podąć przyczynę, rodzaj alarmu itp.) 

dla 

Znak żółty w kształcie 

trójkąta lub w uzasadnionych 

przypadkach innej figury 

geometrycznej 

2 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 

 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE 

Lp 
Rodzaj 

Komunikatu 

Sposób ogłoszenia komunikatu Sposób odwołania komunikatu 

akustyczny 

system 

alarmowy 

 

akustyczny 

system 

alarmowy 

 

1 

Uprzedzenie o 

zagrożeniu 

skażeniami 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na 

terenie 

około godziny       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 

2 

Uprzedzenie o 

zagrożeniu 

zakażeniami 

 

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 skażenia ) 

dla 

 

3 

Uprzedzenie o 

klęskach 

żywiołowych i 

zagrożeniu 

środowiska 

 

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 skażenia ) 

dla 



 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE W SYSTEMIE WEWNĘTRZNYM – przykład 

 

Lp Rodzaj Komunikatu 

Sposób ogłoszenia komunikatu 
Zasady postępowania po 

usłyszeniu alarmu Syreny Tablica świetlno-dźwiękowa, Megafon  
Dzwonków 

wewnętrznych 

1 Ewakuacja 

pracowników i 

uczniów z obiektu w 

sytuacji zagrożenia: 

Pożarem, aktem 

terrorystycznym 

skażeniami 

Dźwięk 

ciągły  

3 x 10 sekund 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! 

Przerwa w zajęciach. Zarządzam 

ewakuację pracowników i uczniów z 

obiektu  

………………………………………  

do rejonu ewakuacji  

…………………………………………….. 

 

  

3 x 10 sekund Po usłyszeniu sygnału należy: 

przekazać informacje 

współpracownikom będącym 

w innych pomieszczeniach, 

wyłączyć pracujące urządzenia 

elektryczne, komputery, 

zabezpieczyć i opuścić 

pomieszczenia, udać się do 

rejonu ewakuacji wyznaczoną 

drogą ewakuacji, sprawdzić 

opuszczone pomieszczenia, 

wykonywać polecenia służb 

kierujących akcją ratunkową 

(OSP, OC, dyrekcji)  

 

 

 


