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Problematyka bezpieczeństwa wpisuje się w nasze życie, dlatego
tak ważne jest, abyśmy nauczyli się odpowiednich reakcji w sytuacjach
stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia. Na dzisiejszej lekcji
poznacie zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
życia, zdrowia lub mienia.

Temat: Alert RCB
Co to jest Alert RCB?
Alert RCB to system ostrzegania o zagrożeniach za pomocą SMS -ów.
Program ostrzegania SMS -ami w pełnej formie ruszył 12 grudnia 2018 r.
Na czym polega, jak działa Alert RCB?
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa monitoruje zagrożenia w systemie 24
-godzinnym, współpracując w tym zakresie z różnymi instytucjami w
kraju i za granicą (w zależności od rodzaju zagrożenia).Po otrzymaniu
informacji o zagrożeniu Centrum przesyła ją operatorom sieci
komórkowych, którzy niezwłocznie rozsyłają ją do swoich abonentów.
Każdy, kto posiada włączony telefon komórkowy, jeśli znajdzie się w
obszarze powiadamiania alarmowego (obszarze zagrożenia), dostaje na
swój telefon krótką wiadomość tekstową (SMS) informującą o rodzaju
zagrożenia. Komunikaty wydawane są tylko w wyjątkowych sytuacjach,
które w realny sposób zagrażają życiu i zdrowiu ludzi. Dotyczą nie tylko
zjawisk atmosferycznych, ale też innych zdarzeń.
Pierwszy SMS z Alertem RCB?
10 sierpnia 2018 r. został wysłany pierwszy SMS z informacją o
zagrożeniach. Otrzymali go mieszkańcy siedmiu województw – około 17
milionów użytkowników telefonów komórkowych. Został on w
większości bardzo pozytywnie przyjęty, jednak reakcje na niego ujawniły,
że odbiorcy nie mają wystarczającej wiedzy na temat systemu
ostrzegania.
Ważne!
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie posiada danych na temat
użytkowników telefonów. Nie tworzy, ani nie przetwarza żadnych danych
osobowych.
Informacje
o
zagrożeniu
wysyła
operatorom
telekomunikacyjnym i to oni, zgodnie z umowami, które podpisali z
użytkownikami telefonów, rozsyłają SMS -y. Z systemu Alert RCB nie

można się wypisać. Jego założeniem jest poinformowanie o
niebezpieczeństwie każdego, kto znajduje się na zagrożonym terenie.
Więcej informacji na temat ostrzegania o zagrożeniach za pomocą
wiadomości SMS Alert RCB można znaleźć na stronie internetowej
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: https://rcb.gov.pl/alertrcb/

Co należy zrobić po otrzymaniu SMS -a z Alertem RCB?
Jak się zachować?
➡Przeczytać!
➡Zastosować się do zaleceń w SMS -ie.
➡Ostrzec swoich sąsiadów, przyjaciół, koleżanki i kolegów, którzy nie
mają telefonów komórkowych.
➡Zachować powagę!
Podsumowanie
➡Potraktuj poważnie SMS -a.
➡Zastosuj się do poleceń.

➡Sprawdź, czy możesz komuś pomóc, ale pamiętaj, że aby pomagać
innym, sam musisz być bezpieczny.

Praca domowa:
Napisz w zeszycie przedmiotowym pod tematem lekcji
przykładową wiadomości (SMS) – ALERT RCB ostrzegający
mieszkańców Twojego regionu przed powodzią i burzą.
Pracę wykonujemy w zeszycie i nie odsyłamy na ocenę do
nauczyciela.
Życzę przyjemnego odbioru lekcji.
Pozdrawiam
Elżbieta Magacz

