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   Alarm powietrzny

     
    -      włącz odbiornik radiowy i telewizyjny na częstotliwość (kanał) stacji lokalnych   
    -      postępuj zgodnie z zaleceniami podawanymi w komunikatach   
    -      wykonuj polecenia organów Obrony Cywilnej   
    -      zamknij okna i mieszkanie   
    -      zabierz ze sobą dokumenty osobiste, odzież, zapasy żywności, wodę, indywidualne
środki ochrony dróg oddechowych    
    -      udaj się do najbliższego schronu lub ukrycia  

  

   
   jeśli znajdujesz się w miejscu publicznym:

     
    -      wykonuj polecenia organów Obrony Cywilnej   
    -      udaj się do najbliższego schronu lub ukrycia  
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   Alarm o skażeniach

     
    -      włącz odbiornik radiowy i telewizyjny na częstotliwość (kanał) stacji lokalnych   
    -      postępuj zgodnie z zaleceniami podawanymi w komunikatach   
    -      wykonuj polecenia organów Obrony Cywilnej   
    -      nałóż maskę przeciwgazową lub środek zastępczy   
    -      wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska   
    -      zamknij okna i mieszkanie   
    -      uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz, mokrym papierem lub
szmatami    
    -      przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do ochrony dróg oddechowych (najlepiej
nawilżyć je wodnym roztworem sody oczyszczonej)   

  

   
   jeśli znajdujesz się w miejscu publicznym:

     
    -      wykonuj polecenia organów Obrony Cywilnej  

  

   
   Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

     
    -      włącz odbiornik radiowy i telewizyjny na częstotliwość (kanał) stacji lokalnych   
    -      postępuj zgodnie z zaleceniami podawanymi w komunikatach   
    -      wykonuj polecenia organów Obrony Cywilnej   
    -      wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska   
    -      zamknij okna i mieszkanie   
    -      udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych,
telewizyjnych lub przez organa Obrony Cywilnej   

  

   
   jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:

     
    -      uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz, mokrym papierem lub
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szmatami    
    -      przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do ochrony dróg oddechowych (najlepiej
nawilżyć je wodnym roztworem sody oczyszczonej)   

  

   
   jeśli znajdujesz się w miejscu publicznym:

     
    -      wykonuj polecenia organów Obrony Cywilnej  

  

   
   Alarm o klęskach żywiołowych

     
    -      włącz odbiornik radiowy i telewizyjny na częstotliwość (kanał) stacji lokalnych   
    -      postępuj zgodnie z zaleceniami podawanymi w komunikatach   
    -      wykonuj polecenia organów kierujących akcją ratunkową  

  

   
   w wypadku awarii obiektu z toksycznym środkiem przemysłowym:

     
    -      wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska   
    -      zamknij okna i mieszkanie   
    -      udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych, TV lub przez
organa Obrony Cywilnej i Policji   

  

   
   jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:

     
    -      uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz, mokrym papierem lub
szmatami    
    -      przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do ochrony dróg oddechowych (najlepiej
nawilżyć je wodnym roztworem sody oczyszczonej)   
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   jeśli znajdujesz się w miejscu publicznym:

     
    -      wykonuj polecenia organów kierujących akcją ratowniczą  

  

   
   Odwołanie alarmów

     
    -      zawiadomienie, że minęło niebezpieczeństwo określone wyżej wymienionymi alarmami.
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