
Zadzwoniłeś pod 112 przypadkowo? Nie rozłączaj 
się i poinformuj o tym fakcie Operatora Numerów
Alarmowych.

Zgłaszając zdarzenie nie rozłączaj się pierwszy  
i czekaj do momentu potwierdzenia przez 
operatora jego przyjęcia; może zaistnieć sytuacja, 
że będzie on potrzebował dodatkowych informacji, 
które udzielić możesz tylko ty.

Poinformuj innych świadków zdarzenia,  
że wykonujesz połączenie pod numer alarmowy 
112, aby uniknąć dublowania zgłoszenia.

Po przyjęciu zgłoszenia przez operatora zachowaj 
spokój i oczekuj na przyjazd służb; niezwłocznie
poinformuj, gdy sytuacja ulegnie zmianie.

Zdarzenia niealarmowe należy zgłaszać dzwoniąc 
bezpośrednio pod numery kontaktowe
zamieszczone m.in. na stronach internetowych 
właściwych służb lub osobiście w najbliższej 
jednostce policji, straży pożarnej lub u swojego 
lekarza.

Każde pytanie operatora jest istotne i zadane  
w celu ustalenia najważniejszych informacji  
o zgłaszanym zdarzeniu.

JESTEŚ ŚWIADKIEM NIEBEZPIECZNEJ SYTUACJI?

ZADZWOŃ POD NUMER

JESTEŚ ŚWIADKIEM NIEBEZPIECZNEJ 
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UŻYJ APLIKACJI MOBILNEJ 

www.numer112.pl
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ULOTKA DLA OSÓB DOROSŁYCH
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PAMIĘTAJ !



JEŚLI JESTEŚ ŚWIADKIEM ZDARZENIA 
ZAGRAŻAJĄCEGO:

ŻYCIU ZDROWIU

MIENIU

ŚRODOWISKU

BEZPIECZEŃSTWU

!

PORZĄDKOWI 
PUBLICZNEMU

ZACHOWAJ SPOKÓJ
I ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO

ZADZWOŃ POD

112
bezpłatny numer alarmowy 24/7

CO SIĘ WYDARZYŁO?
Opowiedz dlaczego  
potrzebna jest pomoc  
i jakie służby powinny 
zostać zadysponowane.

OKREŚL ADRES LUB MIEJSCE 
ZDARZENIA
Podaj dokładny adres
zdarzenia – miejscowość,
ulicę, numer domu,  
mieszkania. Ustal numer drogi,  
kilometr na autostradzie,  
numer plaży czy szlaku,  
określ charakterystyczne 
punkty w terenie.

PODAJ SWOJE  
DANE 
PERSONALNE  
I KONTAKTOWE.
Przedstaw się 
imieniem
i nazwiskiem, 
przekaż numer 
telefonu do siebie.

NIE ROZŁĄCZAJ 
SIĘ PIERWSZY!
Poczekaj na 
potwierdzenie
przyjęcia 
zgłoszenia  
przez operatora.

ODPOWIADAJ NA PYTANIA OPERATORA 
NUMERÓW ALARMOWYCH:

CZY SĄ OSOBY  
POTRZEBUJĄCE 
POMOCY
MEDYCZNEJ?
Podaj liczbę 
i stan osób 
poszkodowanych 
w trakcie zdarzenia.

POLICJA

Gdy potrzebna 
jest pomoc medyczna, 
zostaniesz połączony 

z dyspozytorem 
medycznym,  
który powie, 

jak dalej 
postępować.

OPERATOR PRZEŚLE ZGŁOSZENIE  
DO ODPOWIEDNICH SŁUŻB:

1 2 3 4 5

RATOWNIK 
MEDYCZNY


