Przed czym ostrzega Alert RCB
Alert RCB obejmuje nie tylko zjawiska atmosferyczne, takie jak bardzo silny wiatr czy intensywny, ulewny deszcz. SMS-y są wysyłane również w innych zagrażających życiu sytuacjach, takich
jak: największe pożary (tzw. wielkoobszarowe), niebezpieczeństwa związane ze skażeniem
chemicznym lub radiacyjnym, ale także przy występujących zagrożeniach terrorystycznych.
W trakcie pilotażu najmniejszy obszar, w którym rozsyłane było SMS-owe ostrzeżenie, obejmował województwo,
ale od 12 grudnia 2018 r. komunikaty mogą otrzymywać nawet mieszkańcy jednego powiatu. W ostrzeżeniu znajduje
się informacja o rodzaju zagrożenia oraz o zaleceniach, których należy przestrzegać, np. „Uwaga. Wieczorem gwaltowne burze, silny wiatr i ulewny deszcz. Miejscami grad. Unikaj otwartych przestrzeni. Sledz komunikaty pogodowe”.
Alert RCB ze względów technicznych nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB)
RCB monitoruje zagrożenia, współpracując w tym
zakresie z różnymi instytucjami w kraju i za granicą
(w zależności od rodzaju zagrożenia). Od lat ostrzega
przed niebezpieczeństwami i promuje prawidłowe
zachowania, m.in. podczas ekstremalnych zjawisk
atmosferycznych. Nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne, która weszła w życie 12 grudnia 2018_r.,
umożliwiła stworzenie dodatkowego narzędzia
– to Alert RCB. Dzięki niemu można skuteczniej
ostrzegać osoby przebywające na zagrożonym terenie.
Zmiany klimatyczne powodują, że zjawiska ekstremalne najprawdopodobniej będą występować ze
zwiększoną częstotliwością i obejmować coraz większe obszary kraju. Gwałtowne burze, wichury i powodzie, które wywołują ogromne straty i powodują
śmierć ludzi, stają się powszechniejsze. Odpowiedzią
na te zmiany jest system SMS-owego powiadamiania
ludności o zagrożeniach: Alert RCB. Wiedzę na temat
Alertu RCB należy przekazać dzieciom i młodzieży,
aby SMS z informacją o zagrożeniu ich nie przestraszył, żeby odpowiedzialnie traktowali powiadomienia oraz wiedzieli, jak się zachować.

Zagrożenia pogodowe, przed którymi ostrzega Alert RCB
Wichura
Mówiąc o porywistym wietrze,
klasyfikuje się go najczęściej według prędkości, z jaką przemieszczają się masy powietrza oraz ze
względu na rozmiar szkód, jakie
może wyrządzić. Wichura, czyli wiatr o prędkości do
88_km/h, jest zdolny łamać drzewa, zrywać dachówki
i uszkadzać budynki. Silna wichura, czyli wiatr wiejący z prędkością do 102 km/h, może zrywać dachy,
wyrywać drzewa z korzeniami czy łamać słupy energetyczne. Natomiast przy wietrze powyżej 103 km/h
należy się liczyć z zagrożeniem życia.
Burza
O burzy mówimy wtedy, gdy następuje jedno lub kilka nagłych
wyładowań atmosferycznych.
Wyładowania – pioruny – występują
zarówno pomiędzy chmurami, jak
i między chmurą a ziemią. Zwykle burzy towarzyszą
intensywne opady deszczu (często z gradobiciem) oraz
porywisty wiatr.

Powódź
Powodzią nazywamy zalanie przez
wodę terenów nadbrzeżnych,
wzdłuż koryta rzeki lub brzegu
morza, na skutek wezbrania wód.
Powódź jest jedną z najgroźniejszych i najtragiczniejszych w skutkach klęsk żywiołowych. Nie da się jej uniknąć, ale można podjąć próbę
ograniczenia strat spowodowanych zalaniem domu
czy majątku.

Pożar
Pożar to proces spalania, który
przebiega w miejscu do tego nieprzeznaczonym i powoduje duże
straty materialne. Może przemieszczać się bardzo szybko, nawet
z prędkością 20 km/h (dla porównania szybki bieg
to ok. 15 km/h).
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Kiedy wysyłane jest ostrzeżenie?
Alert RCB jest wykorzystywany tylko w sytuacjach
nadzwyczajnych – gdy występuje naprawdę duże
prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi na dużym obszarze.
SMS-y nie ostrzegają o każdej burzy czy innym mniejszym zagrożeniu. Niestety nie wszystkie zdarzenia
da się przewidzieć. Często lokalny podmuch wiatru
może powalić np. uszkodzone drzewo, co może stanowić zagrożenie dla życia. Ważne jest więc, żeby
bez względu na otrzymanie lub nieotrzymanie Alertu
przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
Alert RCB powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw,
służb – np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych – np. Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów
wojewódzkich. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu monitoruje sytuację pod kątem wystąpienia różnego rodzaju
zagrożeń i w razie potrzeby uruchamia Alert RCB,
który jest rozsyłany przez operatorów sieci komórkowych. RCB nie gromadzi ani w inny sposób nie
przetwarza danych osobowych użytkowników telefonów komórkowych.

SMS-owy system ostrzegania
ludności jest obecnie w Polsce
najskuteczniejszym sposobem
dotarcia z informacją do zdecydowanej większości osób. Z badania
CBOS („Korzystanie z telefonów
komórkowych”, sierpień 2017 r.)
wynika, że z telefonów komórkowych korzysta 92% mieszkańców
Polski. SMS-y odbiera każdy, dlatego zdecydowano się właśnie na
taki system. Do tej pory, żeby otrzymać ostrzeżenie,
należało pobrać na telefon komórkowy specjalną
aplikację „Regionalnego Systemu Ostrzegania”
lub subskrybować lokalny system powiadamiania,
funkcjonujący w wielu gminach w Polsce. Alert RCB
działa zupełniej inaczej. Tutaj nie trzeba się zapisywać, nie trzeba wyrażać zgody, po prostu każdy
użytkownik telefonu przebywający na zagrożonym
terenie otrzyma ostrzeżenie w nadzwyczajnej sytuacji. Jest to działanie w stanie wyższej konieczności,
dlatego nie wymaga zgody odbiorcy. Należy spełnić
tylko jeden warunek: telefon musi być włączony.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami postępowania w przypadku wystąpienia konkretnego
zagrożenia, dostępnymi na stronie:
www.rcb.gov.pl/alertrcb
Materiały edukacyjne znajdują się na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.
www.ore.edu.pl
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