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1. Co to jest Emergency Alert? 

Emergency Alert, jest to krajowy telefoniczny system ostrzegawczy stosowany przez organizacje 
pomocy w nagłych wypadkach. System wysyła wiadomości ostrzegawcze na telefony stacjonarne i 
komórkowe w ramach obszaru geograficznego, dotyczące prawdopodobnych lub aktualnych klęsk 
żywiołowych, takich, jak pożar, powódź lub ekstremalne przypadki pogodowe. 
 

2. Kiedy stosowany jest Emergency Alert? 
Kiedy zostanie podjęta decyzja o ostrzeżeniu lokalnej społeczności, odpowiedzialna organizacja 
pomocy w nagłych wypadkach określi granice obszaru geograficznego wymagającego 
ostrzeżenia. Organizacja pomocy w nagłych wypadkach zdecyduje, jak wysłać ostrzeżenia, np. 
czy przez radio, Internet czy telewizję, w zależności od charakteru zagrożenia. Zdecyduje również, 
czy należy wysłać telefoniczne ostrzeżenie. 
 
Emergency Alert jest po prostu jednym ze sposobów, w jaki organizacje pomocy w nagłych 
wypadkach mogą ostrzegać społeczność, i nie będzie on stosowany we wszystkich sytuacjach. 
Powinieneś być należycie przygotowany na wypadek nagłej sytuacji, korzystać nadal z szeregu 
źródeł informacji i zdawać sobie sprawę z lokalnych warunków. Nie powinieneś czekać na 
otrzymanie wiadomości ostrzegawczej, zanim podejmiesz działania. 
 

3. Jak Emergency Alert działa w przypadku telefonów stacjonarnych? 
Emergency Alert wysyła nagraną wiadomość głosową do telefonów stacjonarnych znajdujących 
się na danym terenie geograficznym. Jeżeli telefon nie odpowiada, następuje jedna ponowna 
próba połączenia. 
 

4. Jak Emergency Alert działa w przypadku telefonów komórkowych? 
Są dwa sposoby działania Emergency Alert w przypadku telefonów komórkowych w ramach 
obszaru geograficznego objętego zagrożeniem:  

- wiadomość tekstowa zostaje wysłana na podstawie zarejestrowanego adresu usługi dla 
telefonu komórkowego 

- wiadomość tekstowa zostaje w czasie zagrożenia wysłana w oparciu o ostatnie znane 
miejsce aparatu telefonicznego. obejmuje to również odwiedzających i osoby 
przejeżdżające przez ten teren. 

 
W zależności od zasięgu działania twojego telefonu komórkowego, możesz również  
otrzymać wiadomość tekstową, jeżeli będziesz znajdować się poza obszarem zagrożenia, ale 
niedaleko tego obszaru. Ważne jest, żebyś uważnie przeczytał tę wiadomość i zrozumiał,  
jak masz postąpić w tej sytuacji. 
 

5. Dlaczego nie otrzymałem wiadomości ostrzegawczej na moim telefonie stacjonarnym?  
Mogłeś nie otrzymać nagranej wiadomości głosowej na swoim telefonie stacjonarnym ze względu 
na to, że:  

 twój telefon był zajęty 
 nie odebrałeś telefonu 
 była przerwa w dostawie prądu, a twój telefon stacjonarny jest bezprzewodowy 
 twoja linia stacjonarna znajdowała się poza terenem, na który wysyłane były  

wiadomości ostrzegawcze. 
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6. Dlaczego nie otrzymałem ostrzegawczej wiadomości tekstowej na moim  
telefonie komórkowym? 
Mogłeś nie otrzymać tekstowej wiadomości na swoim telefonie komórkowym ze względu na to, że:  

 twoja skrzynka odbiorcza była pełna 
 organizacja pomocy w nagłych wypadkach zdecydowała wybrać inne media dla 

ostrzeżenia osób, które mogły się znajdować na terenie objętym ostrzeżeniem  
 twój telefon komórkowy był wyłączony lub znajdował się poza zasięgiem 
 ostatnio znane położenie twojego aparatu telefonicznego było poza obszarem objętym 

ostrzeżeniem w czasie zagrożenia 
 nie zaktualizowałeś swojego zarejestrowanego adresu dla celów usługi. 

 
7. Co będzie, jeśli wjadę na teren zagrożony po tym, jak została już wysłana wiadomość 

ostrzegawcza? 
Nie otrzymasz wiadomości tekstowej. Otrzymasz wiadomość tekstową dopiero wtedy, kiedy 
zostanie wysłana nowa wiadomość ostrzegawcza, pod warunkiem, że twój telefon komórkowy 
działa na tym zagrożonym terenie. 
 

8. Czy Emergency Alert wie, gdzie się znajduję? Czy mnie śledzi? 
Nie. Emergency Alert nie śledzi miejsca twojej aktualnej lokalizacji, ponieważ nie posiada danych 
dotyczących miejsca obecnego położenia indywidualnych numerów telefonów komórkowych. 
 

9. Co się stanie, jeżeli mieszkam lub przejeżdżam przez teren znajdujący się poza zasięgiem 
telefonu komórkowego? 
Emergency Alert jest jedynie jednym ze sposobów, jaki usługi pomocy w nagłych przypadkach 
mogą zastosować, by ostrzec ludzi o tym, że mogą się obecnie znajdować na zagrożonym terenie.  
 
Usługi pomocy w nagłych przypadkach mogą zastosować Emergency Alert, by wysłać wiadomości 
głosowe do telefonów stacjonarnych. Jeżeli mieszkasz na terenie znajdującym się poza zasięgiem 
telefonu komórkowego, dopilnuj, żebyś posiadał telefon stacjonarny, który nie musi być 
podłączony do elektryczności. Możesz również szukać porady swojego usługodawcy w sprawie 
opcji poprawienia twojego zasięgu telefonicznego. 
 
Bez względu na to, czy mieszkasz, czy przejeżdżasz przez teren nieobjęty zasięgiem telefonu 
komórkowego, ważne jest, by nie polegać na otrzymaniu wiadomości ostrzegawczej na swoim 
telefonie komórkowym. 
 
Należy być odpowiednio przygotowanym na nagły wypadek i w dalszym ciągu korzystać z szeregu 
opcji informacyjnych, takich jak radio i telewizja, oraz zdawać sobie sprawę z lokalnych warunków. 
Nie należy czekać z podjęciem działań na otrzymanie wiadomości ostrzegawczej. 
 

10. Czy wiadomości ostrzegawcze będą wysyłane w językach innych, niż angielski? 
Nie. Ostrzegawcze wiadomości głosowe i tekstowe są podawane w języku angielskim. 
 
Zachęca się członków społeczności, by omówili kwestię przygotowania się na niebezpieczeństwo 
z rodziną, znajomymi i sąsiadami, którzy nie mówią po angielsku, po to, by mogli oni podjąć 
odpowiednie działania w przypadku otrzymania ostrzegawczej wiadomości. 
 

11. Co zawierać będzie wiadomość ostrzegawcza? 
Wiadomość ostrzegawcza zawierać może informacje dotyczące sytuacji zagrożenia, to, jakie 
działania należy podjąć, oraz, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje. 
 

12. Skąd będę wiedział, że wiadomość ostrzegawcza jest autentyczna lub prawdziwa? 
Numer identyfikacyjny dzwoniącego lub nagłówek na twoim telefonie wyświetli numer  
“0444 444 444”. Wiadomość powie ci, dokąd się zwrócić po dodatkowe informacje.  
Nagrane wiadomości głosowe wysłane do telefonów stacjonarnych mogą zaczynać się od 
standardowego sygnału ostrzegawczego przed niebezpieczeństwem. 
 

13. Gdzie mogę otrzymać więcej informacji na temat systemu Emergency Alert? 
Więcej informacji na temat ogólnokrajowego systemu Emergency Alert dostępne jest na stronie 
www.emergencyalert.gov.au 
 


