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Europejski Dzień Numeru alarmowego 112
W dniu  11.02.2016 r.  w  Dolnośląskim Urzędzie  Wojewódzkim we Wrocławiu  odbyła  się  uroczystość  z  okazji  Europejskiego
Dnia Numeru 112

Numer  112  jest  jednolitym  numerem  alarmowym,  który  obowiązuje  na  terenie  całej  Unii  Europejskiej.  Można  z  niego
skorzystać  zarówno  z  telefonu  stacjonarnego  jak  i  komórkowego.  Wybranie  numeru  112  nie  wymaga  odblokowania
klawiatury  telefonu  komórkowego.  Ponadto  numer  112  można  wybrać  w  telefonie  bez  karty  SIM.  Połączenia  są
całkowicie  bezpłatne.

Zgłoszenie o charakterze alarmowym to informacja o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia nagłej sytuacji zagrożenia
życia  lub  zdrowia,  a  także  nagłego  zagrożenia  środowiska  lub  mienia  oraz  zagrożeń  bezpieczeństwa  i  porządku
publicznego,  kierowana  na  numer  alarmowy.  

Do takich sytuacji należą między innymi:

ZAGROŻENIE ŻYCIA I ZDROWIA;

UPROWADZENIE OSÓB;

PRZEMOC DOMOWA;

ZAKŁÓCANIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO;

WŁAMANIA;

POŻARY;

KRADZIEŻE;

WYPADKI DROGOWE;

ROZPOZNANIE OSOSBY POSZUKIWANEJ;

UTRATA PRZYTOMNOŚCI, URAZY, BÓLE;

USZKODZENIE CIAŁA, ZŁE SAMOPOCZUCIE”.

W  trosce  o  bezpieczeństwo  ludzi  ważne  jest  aby  SYSTEMATYCZNIE  przypominać  o  zasadach  korzystania  z  numeru  oraz
uświadamiać  kiedy i w jaki sposób należy z niego korzystać.

Kampania  prowadzona  przez  pracowników  Oddziału  Powiadamiania  Ratunkowego  i  Ratownictwa  Medycznego  WBiZK  jest
ukierunkowana na naukę właściwych reakcji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska i kształtowanie
odpowiednich zachowań dzieci w obliczu nagłych zdarzeń. Z obserwacji można zauważyć, iż poprzez dzieci trafiamy również
do ich rodziców, dziadków co powiększa grono osób potrafiących w odpowiedni sposób skorzystać z numeru alarmowego.

W  związku  z  przypadającym  na  dzień  11  lutego  Europejskim  Dniem  Numeru  Alarmowego  112  pracownicy  Oddziału
Powiadamiania Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego przygotowali Kampanię "112 Ratuje życie", która składa się wizyt w
przedszkolach i  szkołach,  gdzie operatorzy numeru alarmowego przeprowadzają prelekcję ucząc,  w jaki  sposób skutecznie
wezwać  pomoc.   Rozpoczęcie  kampanii  miało  miejsce  w  jednym  z  wrocławskich  przedszkoli.  Zaproszone  do  współpracy
media  odwiedziły  również  Centrum  Powiadamiania  Ratunkowego  przy  ul.  Borowskiej  we  Wrocławiu.  Podczas  wizyty
kierownictwo  Oddziału  przekazało  raz  jeszcze  informacje  o  celu  prowadzonej  kampanii,  natomiast  operatorzy  numeru
alarmowego  opowiedzieli  o  swojej  pracy,  o  tym  jak  istotna  jest  świadomość  społeczeństwa  dotycząca  prawidłowego
korzystania  z  numeru  112.



Z  okazji  Europejskiego  Dnia  Numeru  Alarmowego  112  pracownicy  Oddziału  Powiadamiania  Ratunkowego  i  Ratownictwa
Medycznego  przygotowali  uroczystość,  podczas  której  Wojewoda  Dolnośląski  Paweł  Hreniak  w  Sali  Kolumnowej  Urzędu
wręczył  koordynatorom  Centrum  Powiadamiania  Ratunkowego  we  Wrocławiu  upominki  oraz  przekazał  dla  wszystkich
pracowników  Centrum  podziękowania  za  profesjonalizm  w  pełnieniu  obowiązków  służbowych  oraz  za  zaangażowanie
przyczyniające  się  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  mieszkańcom  województwa  dolnośląskiego.  Na  uroczystość  został
zaproszony  również  Michał  Zaczyk  z  Kłodzka,  który  dzwoniąc  na  numer  alarmowy  112  uratował  życie  swoim najbliższym.
Michałowi  osobiście  podziękował  i  pogratulował  Wojewoda  Dolnośląski,  chłopiec  otrzymał  upominki,  gadżety  112  oraz
niezapomnianą  wizytę  na  wystawę  klocków  Lego.
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