
Оповіщення про надзвичайну 
ситуацію на мобільний телефон
Прочитайте оповіщення, дотримуйтесь 
порад. 
Серйозні інциденти можуть статися без жодного 
попередження. Якщо вони виникнуть, важливо, 
щоб ви якомога швидше отримали інформацію 
про те, що відбувається і що вам слід робити. Саме 
тому ми запроваджуємо систему оповіщення 
про надзвичайні ситуації. Якщо у вашому місці 
виникне серйозна ситуація, пов’язана із суттєвою 
загрозою життю та здоров’ю, ви можете отримати 
на мобільний телефон оповіщення, що містить 
важливу інформацію. 

Оповіщення про надзвичайну ситуацію 
складається з короткого тексту, в якому йдеться 
про те, що відбувається і що вам слід робити. 
Щоб привернути увагу, ваш телефон буде 
вібрувати й відтворювати гучний звук, схожий 
на сирену. Коли ви отримаєте оповіщення про 
надзвичайну ситуацію, прочитайте повідомлення і 
дотримуйтесь порад.

Послуга, яку надають органи державної 
влади 
Система оповіщення про надзвичайні ситуації — 
це послуга, яку надають органи влади Норвегії. 
Повідомлення можуть розсилати поліція та 
управління цивільної оборони.  

Декілька європейських країн уже мають 
корисний досвід використання цієї технології 
для попередження своїх громадян про серйозні 
небезпечні ситуації, наприклад повені, 
терористичні атаки й викид хімічних речовин. 
Надсилаючи оповіщення про надзвичайні 
ситуації на мобільні телефони, можна допомогти 
захистити життя та здоров’я тут, у Норвегії. 

Система оповіщення про надзвичайні 
ситуації доповнює канали зв’язку, які вже 
використовуються для повідомлення 
громадськості.

У Норвегії вже деякий час застосовуються системи 
попередження громадськості з використанням 
сирен, які гучним сигналом повідомляють про 
необхідність отримати важливу інформацію. У разі 
серйозного інциденту важливу інформацію будуть 
транслювати на декількох каналах, наприклад 
по радіо, телебаченню, в онлайн-газетах, на 
вебсторінках органів державної влади й у 
соціальних мережах. 

Так само, як кожні шість місяців випробують 
сирени, регулярно буде випробуватися на 
мобільних телефонах і система оповіщення про 
надзвичайні ситуації.

Принцип роботи системи оповіщення про 
надзвичайні ситуації
Оповіщення про надзвичайну ситуацію протягом 
декількох секунд розсилається мережею 
мобільного зв’язку на всі мобільні телефони, 
які можуть приймати такі повідомлення. Текст 
повідомлення відображатиметься норвезькою 
або англійською мовами, залежно від мовних 
налаштувань телефона. Якщо ваш телефон 
підтримує перетворення тексту в мову, 
повідомлення також може бути прочитаним 
уголос.

Система оповіщення про надзвичайні ситуації не 
використовуватиме ваш номер телефону або будь-
яку іншу інформацію про вас або ваш телефон. 
Щоб отримувати оповіщення про надзвичайні 
ситуації, вам не потрібно реєструватися або 
завантажувати якийсь додаток, а сама послуга є 
цілком безкоштовною. Вам лише потрібно, щоб 
на вашому телефоні було встановлено найновішу 
версію програмного забезпечення.
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