
Powiadomienie alarmowe 
na telefon komórkowy 
Przeczytaj powiadomienie i 
postępuj zgodnie z zaleceniami. 
 
Do poważnych zdarzeń może dojść nagle. 
Ważne jest wtedy, aby szybko otrzymać 
informację o tym, co się dzieje i jak należy się 
zachować. Teraz dostajemy Powiadomienie 
Alarmowe. Oznacza to, że jeśli w miejscu, 
w którym się znajdujesz, dojdzie do 
poważnego zdarzenia stanowiącego 
bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia, 
możesz otrzymać na telefon komórkowy 
powiadomienie zawierające ważne informacje. 

Powiadomienie alarmowe składa się z 
krótkiego tekstu, który informuje o tym, 
co się dzieje i jak należy się zachować. 
Aby przyciągnąć Twoją uwagę, telefon 
będzie wibrował i wydawał głośny dźwięk 
przypominający wycie syreny alarmowej. 
Po otrzymaniu powiadomienia alarmowego 
przeczytaj je i postępuj zgodnie z zaleceniami.

Usługa świadczona przez władze  
Powiadamianie alarmowe to usługa 
świadczona przez norweskie władze. 
Powiadamiania może wysyłać norweska 
policja i Obrona Cywilna. 

Wiele innych krajów europejskich ma dobre 
doświadczenia z korzystaniem z tej technologii 
w celu ostrzegania swoich obywateli o 
poważnych zagrożeniach, jak na przykład 
powódź, atak terrorystyczny, czy wyciek 
chemiczny. Powiadomienia alarmowe na 
telefon komórkowy mogą przyczynić się 
do ratowania życia i zdrowia także tutaj, w 
Norwegii. 

Powiadomienia alarmowe są dodatkiem do 
pozostałych kanałów komunikacji, które już są 
wykorzystywane do ostrzegania ludności.
W Norwegii od dawna stosujemy ostrzeganie 
ludności przy pomocy syren, które wysokim 
dźwiękiem sygnalizują, że trzeba dowiedzieć 
się co się dzieje. Podczas poważnego 
zdarzenia ważne informacje będą ogłaszane 
za pośrednictwem wielu kanałów, jak na 
przykład radio, telewizja, internetowe serwisy 
informacyjne oraz media społecznościowe. 

Powiadomienie Alarmowe na telefon będzie 
regularnie testowane, podobnie jak syreny 
alarmowe, które testowane są co pół roku.

Jak działa Powiadomienie Alarmowe
Powiadomienie alarmowe w ciągu kilku 
sekund wysyłane jest za pośrednictwem 
sieci telefonii komórkowej do wszystkich 
telefonów komórkowych, które mogą odbierać 
takie wiadomości. Powiadomienie będzie 
napisane w języku norweskim lub angielskim, 
zależnie od ustawień danego telefonu. Jeśli 
dany telefon posiada funkcję głośnego 
odczytywania tekstu, powiadomienie może 
zostać również odczytane na głos.

Powiadomienie alarmowe nie używa Twojego 
numeru telefonu ani innych informacji o 
Tobie lub Twoim telefonie. Aby otrzymywać 
powiadomienia alarmowe nie musisz się 
rejestrować ani pobierać aplikacji. Usługa ta 
jest całkowicie bezpłatna. Natomiast musisz 
pamiętać, aby oprogramowanie telefonu było 
na bieżąco aktualizowane.

Przeczytaj więcej na stronie emergencyalert.no 


