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1. X’inhu Alert ta’ Emerġenza? 

Alert ta’ Emerġenza huwa s-sistema ta’ twissija nazzjonali bit-telefon użata minn organizzazzjonijiet tas-servizz ta’ 
emerġenza. Is-sistema tibgħat messaġġi ta’ twissija lil telefonijiet fissi u mowbajl f’inħawi ġeografiċi, dwar  
il-possibiltà jew emerġenzi attwali bħal nar, għargħar jew avvenimenti ta’ temp estrem. 
 

2. Meta jintuża Alert ta’ Emerġenza? 
Meta ssir deċiżjoni biex twissi komunità, l-organizzazzjoni tas-servizz ta’ emerġenzi responsabbli tiddetermina,  
l-inħawi ġeografiċi li għandhom ikunu mwissija. L-organizzazzjoni tas-servizz ta’ emerġenza tiddeċiedi kif tibgħat  
it-twissijiet, bħal per eżempju bir-radju, bil-websajt jew bit-televiżjoni, skont in-natura tal-emerġenza.  
Tiddeċiedi wkoll jekk hemmx bżonn li tinħareġ twissija bit-telefon. 
 
Alert ta’ Emerġenza huwa mod wieħed biss li bih organizzazzjonijiet tas-servizz ta’ emerġenza jistgħu jwissu lil 
komunità u ma jintużax fiċ-ċirkustanzi kollha. Inti għandek tkun ippreparat/a biżżejjed f’każ ta’ emerġenza,  
tkompli tuża varjetà ta’ sorsi ta’ informazzjoni u toqgħod attent/a tal-kundizzjonijiet lokali. M’għandekx toqgħod 
tistenna biex tirċievi messaġġ ta’ twissija qabel taġixxi. 
 

3. Kif jaħdem Alert ta’ Emerġenza għal telefonijiet fissi? 
Alert ta’ Emerġenza joħroġ messaġġ bil-vuċi rrekordjat lil telefonijiet fissi f’erja ġeografika. Jekk ma jkunx hemm 
tweġiba għat-telefonata, jerġgħu jippruvaw iċemplu fuq l-istess linja fissa.  
 

4. Kif jaħdem Alert ta’ Emerġenza għal telefonijiet mowbajl? 
Hemm żewġ modi kif Alert ta’ Emerġenza jaħdem għal telefonijiet mowbajl f’erja ġeografika affettwata  
minn emerġenza: 
 

- messaġġ bil-kitba jintbagħat skont l-indirizz tas-servizz irreġistrat tat-telefon mowbajl. 
- messaġġ bil-kitba jintbagħat skont l-aħħar lok magħruf tal-handset fil-ħin tal-emerġenza. Dan jinkludi 

viżitaturi u nies li jivvjaġġaw fl-erja.  
 
Jiddependi skont sa fejn jilħaq telefon mowbajl, tista’ tirċievi messaġġ bil-kitba jekk tkun barra l-erja ta’ riskju imma 
tkun viċin dik l-erja. Huwa importanti li taqra l-messaġġ sewwa u tifhem x’azzjoni jista’ jkollok bżonn tieħu. 
 

5. Għaliex ma rċivejtx il-messaġġ ta’ twissija fuq it-telefon fiss tiegħi? 
Jista’ jkun li ma rċivejtx messaġġ bil-vuċi rrekordjat fuq it-telefon fiss tiegħek għal numru ta’ raġunijiet: 

 it-telefon tiegħek kien okkupat 
 int ma weġibtx it-telefonata 
 kien hemm qtugħ tad-dawl u t-telefon fiss tiegħek huwa bla kurdun 
 it-telefon fiss tiegħek kien barra l-erja ta’ twissija. 
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6. Għaliex ma rċivejtx il-messaġġ ta’ tiwssija bil-kitba fuq it-telefon mowbajl tiegħi? 
Jista’ jkun li ma rċivejtx il-messaġġ bil-kitba fuq it-telefon mowbajl tiegħek għal numru ta’ raġunijiet: 

 l-inbox tal-messaġġi bil-kitba tiegħek kienet mimlija 
 is-servizzi ta’ emerġenzi għażlu mezzi oħra biex iwissu lin-nies li jistgħu jkunu affettwati fl-inħawi affettwati 

fil-ħin tal-emerġenza 
 it-telefon mowbajl tiegħek kien mitfi jew ma kienx fl-erja ta’ twissija li tintlaħaq bit-telefon mowbajl 
 l-aħħar lok magħruf tal-handset tiegħek ma kienx fl-erja ta’ twissija fil-ħin tal-emerġenza 
 ma aġġornajtx l-indirizz tas-servizz irreġistrat tiegħek. 

 
7. X’jiġri jekk nivvjaġġa f’erja ta’ twissija wara li jkun intbagħat messaġġ ta’ twissija? 

Inti ma tirċevix il-messaġġ bil-kitba. Tirċievi biss messaġġ bil-kitba jekk messaġġ ġdid ta’ twissija jinħareġ u 
l- handset tiegħek jkun attiv fl-erja ta’ twissija. 
 

8. L-Alert ta’ Emerġenza jkun jaf fejn jien? Ikun qed isegwini? 
Le. L-Alert ta’ Emerġenza ma jsegwix il-lok fejn qiegħed/qegħda billi ma jżommx l-informazzjoni tal-lok ta’ numru 
tat-telefon mowbajl individwali. 
 

9. X’jiġri jekk inkun noqgħod jew nivvjaġġa fi nħawi fejn it-telefon mowbajl ma jintlaħaqx? 
Alert ta’ Emerġenza huwa mod wieħed kif servizzi ta’ emerġenza jistgħu jwissu lin-nies li jistgħu jkunu f’erja 
affettwata fil-ħin tal-emerġenza. 
 
Servizzi ta’ Emerġenza jistgħu jużaw Alert ta’ Emerġenza biex jibagħtu messaġġ bil-vuċi lil telefonijiet fissi.  
Jekk toqgħod f’inħawi fejn it-telefon mowbajl tiegħek ma jintlaħaqx, kun żgur/a li jkollok telefon fiss li ma 
jiddependix mill-elettriku. Tista’ titlob ukoll parir mill-provveditur tas-servizz tiegħek dwar l-għażliet biex ittejjeb  
id-distanza fejn jitlaħaq it-telefon tiegħek.  
 
Kemm jekk toqgħod jew qed tivvjaġġa fi nħawi fejn it-telefon mowbajl ma jintlaħaqx, huwa importanti li ma 
toqgħodx tistenna biex tirċievi messaġġi ta’ twissija fuq it-telefon mowbajl tiegħek. 
 
In-nies għandhom ikunu ppreparati biżżejjed fil-każ ta’ emerġenza, ikomplu jużaw varjetà ta’ sorsi ta’ informazzjoni 
– bħar-radju u t-televiżjoni – u joqogħdu attenti għall-kundizzjonijiet lokali. M’għandekx tistenna li tirċievi messaġġ 
ta’ twissija qabel taġixxi. 
 

10. Il-messaġġi tat-twissija jkunu b’lingwi oħra minbarra l-Ingliż? 
Le. Messaġġi ta’ twissija bil-vuċi jew bil-kitba jkunu bl-Ingliż. 
 
Membri tal-komunità huma nkoraġġiti biex jiddiskuti l-preparamenti ta’ emerġenza mal-familja, mal-ħbieb u  
mal-ġirien li ma jitkellmux bl-Ingliż, biex ikunu jistgħu jaġixxu jekk jirċievu messaġġ ta’ twissija.  
 

11. X’jgħid il-messaġġ tat-twissija? 
Il-messaġġ tat-twissija jista’ jinkludi informazzjoni dwar l-emerġenza, x’azzjoni għandha tittieħed u fejn issib aktar 
informazzjoni.  
 

12. Kif inkun naf li l-messaġġ ta’ twissija jkun awtentiku jew ġenwin? 
In-numru ta’ identifikazzjoni (ID) ta’ min iċempel jew id-dettalji tal-messaġġ fuq it-telefon tiegħek juri n-numru  
‘0444 444 444’. Il-messaġġi bil-vuċi rrekordjati li jintbagħtu lil linji tat-telefon fissi jistgħu jibdew bis-Sinjal ta’ Twissija 
ta’ Emerġenza Standard.  
 

13. Fejn nista’ nikseb aktar informazzjoni dwar is-sistema ta’ Alert ta’ Emerġenza? 
Aktar informazzjoni dwar is-sistema ta’ twissija bit-telefon ta’ Alert ta’ Emerġenza nazzjonali tinkiseb minn 
www.emergencyalert.gov.au 


