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1. Што е тоа Известување во итни случаи? 

Известување во итни случаи е националниот телефонски систем за предупредување 
користен од страна на службите за итни случаи. Системот испраќа предупредувачки пораки 
до фиксните телефони и мобилните телефони во рамки на географска област, во случај на 
предвидени или вистински итни случаки како што се пожари, поплави или ектремни 
временски непогоди. 
 

2. Кога се испраќаат известувањата во итни случаи? 
Штом се донесе одлука да се предупреди заедницата, соодветната организација за итни 
случаи ќе ја определи географската облас која треба да биде предупредена, ма пример 
радио, интернет или телевизија, во зависнос од видот на итниот случај. Тие ќе решат и дали 
треба да се испрати предупредување по телефон. 
 
Предупредување во итни случаи е само еден начин преку кој организацијата за 
предупредување во итни случаи може да ја предупреди заедницата, а кое нема да се 
користи во сите ситуации. Вие треба да бидете соодветно подготвени за итни случаи,  
да продолжите да користите низа информативни извори и да бидете запознати со локалните 
услови. Вие не треба да чекате да добиете предупредувачка порака за да дејствувате. 
 

3. Како функционира системот за предупредување со телефоните на фиксните линии? 
Службата за предупредување испраќа гласовна снимена порака до фиксните телефони во 
определена географска област. Ако на повикот не се одговори, ќе се проба уште еднаш.  
 

4. Како функционира системот за предупредување со мобилните телефони? 
Системот за предупредување со мобилните телефони функционира на два начина во 
рамките на географска област погодена од итен случај.  
 

- текстуална порака се испраќа базирано на регистрираната адреса на мобилниот 
телефон 

- текстуална порака се испраќа базирано на последната позната локација на 
телефонот во времето на итен случај. Ова ги вклучува посетителите и луѓето кои 
патуваат во областа. 

 
Базирано на тоа како функционира покриеноста на мобилните телефони, можно е вие да 
добиете текстуална порака и ако сте вон областа која е во опасност, но сепак во близина. 
Важно е внимателно да ја прочитате пораката и да разберете кои дејствија треба да  
ги превземете. 
 

5. Зошто не добив предупредувачка порака на телефонот на фиксната линија? 
Можеби не сте добиле снимена гласовна порака на телефонот на фиксната линија  
од редица причини: 
 

 вашиот телефон бил зафатена 
 вие не сте одговориле на повикот  
 немало струја, а вашиот телефон е безжичен 
 вашиот телефон на фиксната линија бил вон областа до која се испраќале пораките. 
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6. Зошто не добив текстуална предупредувачка порака на мојот мобилен телефон? 
Вие не сте добиле текстуална порака на вашиот мобилен телефон заради редица причини: 

 вашиот инбокс со текстуални пораки бил полн 
 организацијата за итни случаи избрала да користи други медиуми за 

предупредување на лицата кои биле во погодената област 
 вашиот мобилен телефон бил исклучен или немал сигнал 
 последна позната локација на вашиот телефон не била во определената област за 

предупредување во времето на итниот случај 
 вие не сте ја обновиле регистрираната адреса. 

 
7. Што ако патувам кон област со опасност, а предупредувачка порака веќе  

била испратена? 
Вие нема да добиете текстуална порака. Вие ќе добиете текстуална порака само ако се 
испрати нова предупредувачка порака и вашиот телефон е активен во областа. 
 

8. Дали службата за предупредување знае каде сум? Дали ме прати? 
Не. Системот за итни случаи не ја следи вашата позиција, како што не чува податоци со 
локации за поедини мобилни телефони. 
 

9. Што ќе се случи ако живеам или патувам кон област која нема прием? 
Предупредувањата во итни случаи се само еден начин кои службите за итни случаи  
го користат да ги предупредат луѓето кои може да се во погодената област во времето на 
итен случај.  
 
Службите за итни случаи може да ги користат пораките за предупредување за испраќање 
гласовни пораки до фиксните телефони. Ако живеете во дел каде мобилните телефони 
немаат прием обезбедете да имате фиксен телефон кој не зависи од струја. Вие може да 
побарате и совет од вашата телефонска компанија за начини да го подобрите приемот на 
мобилниот телефон.  
 
Било да живеете или патувате во област каде мобилните телефони немаат преием важно е 
да не зависите за примање на предупредувачките пораки на мобилен телефон. 
 
Луѓето треба да бидат соодветно подготвени во итни случаи, да користат редица 
информативни извори – како радио и телевизија – и да бидат информирани за локалните 
услови. Вие не треба да чекате да добиете предупредувачка порака за да дејствувате. 
 

10. Дали предупредувачките пораки ќе бидат испраќани на други јазици  
освен англискиот? 
Не. Гласовните и текстуалните предупредувачки пораки се на англиски.  
 
Членовите на заедницата се поттикнуваат да разговараат за подготвеноста во итни случаи 
со семејството, пријателите и соседите кои не зборуваат англиски за тие да можат да 
дејствуваат ако добијат предупредувачка порака.  
 

11. Што ќе каже предупредувачката порака? 
Предупредувачката порака може да содржи информации за итниот случај, кои дејствија да 
се превземат и каде ќе најдете повеќе информации.  
 

12. Како ќе знам дека некоја предупредувачка порака е автентична или вистинска? 
Бројот на повикувачот на вашиот телефон ќе се покаже како ‘0444 444 444’.  
Снимените гласовни пораки испратени до фиксните телефони може да започнат со 
стандардна предупредувачка порака во итни случаи.  
 

13. Каде ќе најдам повеќе информации за системот за предупредување? 
Повеќе информации за националниот систем за предупредување преку телефон ќе најдете 
на www.emergencyalert.gov.au 


