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112 - numer, który ratuje życie



CZY WIESZ
ŻE...
Dzięki dostępowi do
platformy lokalizacyjnej
można szybko i sprawnie
określać miejsce, z którego
dzwonisz pod 112?

Dzięki temu możliwe jest
wysłanie pomocy dokładnie
tam, gdzie jesteś, nawet jeśli
nie do końca potrafisz
opisać to dyspozytorowi –
np. na trasie za miastem
lub w lesie.

WWW.PLURA.PL



CZY WIESZ
ŻE...
Dyspozytorzy uzyskwaszy 
informacje co się stało,
a także mając Waszą
lokalizację, przekazują te
dane bezpośrednio do
wszystkich służb, których
pomocy potrzebujecie?

A jeśli zajdzie taka potrzeba,
pomogą Wam opanować
sytuację na miejscu
zdarzenia, mówiąc, co robić.
Dlatego pamiętajcie - nie
rozłączajcie się pierwsi!
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CZY WIESZ
ŻE...
Pomoc pod numerem 112
można uzyskać także
w języku obcym?

Każdy operator numerów
alarmowych musi znać
przynajmniej jeden język obcy,
a jeśli nie zna języka, którym
posługuje się dzwoniący,
przekierowuje połączenie do
kompetentnej osoby.
Obecnie w systemie jest 14
języków obcych, którymi
mówią dyspozytorzy.
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CZY WIESZ
ŻE...
Wybranie numeru 112 nie
wymaga ani posiadania
środków na koncie ani nawet
włożonej karty SIM?
Wystarczy, że masz telefon
i odrobinę prądu w baterii -
możesz dzwonić po pomoc!

Ponadto numer 112 można
wybrać mając zablokowaną
klawiaturę - a więc także
z telefonu ofiary, nawet jeśli
nie znasz hasła.
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CZY WIESZ
ŻE...
Możesz łatwo pomóc służbom
ratunkowym na całym świecie
skontaktować się z Twoimi
bliskimi, gdybyś miał wypadek
lub potrzebował pomocy?

Wystarczy, że dodasz litery ICE
(to międzynarodowy skrót,
któryoznacza "w razie
wypadku") do kontaktu
w telefonie do kogoś, kto wie,
np. jaką masz grupę krwi lub
na co się leczysz. Przykłady:
ICE Mama
ICE2 Tomek
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CZY WIESZ
ŻE...
Pomoc pod numerem 112
można uzyskać także
za granicą, nie tylko w Unii
Europejskiej?

W wielu krajach UE znajdzie się
także dyspozytor, który mówi
po polsku. W razie potrzeby
zostaniesz z nim połączony,
ale pamiętaj - rozmawiając
z obcokrajowcem zachowaj
spokój i naucz się słowa -
"Polish", czyli "język polski"
lub "Poland".
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INNE
NUMERY
985 – MOPR, WOPR, GOPR, TOPR
997 – policja
998 – straż pożarna
999 – pogotowie ratunkowe
992 – pogotowie gazowe
986 – straż miejska

601 100 100 – nr ratunkowy
nad wodą (MOPR i WOPR)
601 100 300 – nr ratunkowy
w górach (GOPR i TOPR)
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