Spis numerów telefonów umożliwiających wysyłanie wiadomości SMS w sytuacji
zagrożenia.

Aktualny spis numerów telefonów umożliwiających wysyłanie wiadomości SMS w sytuacji
zagrożenia:
województwo dolnośląskie
Wrocław
Straż miejska: 608 302 302, fax 713 471 640
Policja: 697 071 112
województwo lubelskie
Policja (teren całego województwa): 531 555 444
Lublin
Straż miejska: 665 500 410
województwo łódzkie
Łódź
Pogotowie Ratunkowe: 887 510 368
Policja: 603 392 438
Straż miejska: 600 480 986
Straż pożarna: 609 294 989
Zgierz

Straż miejska: sms: 42-716-44-58, fax: 42-716-18-44, e-mail: sm@umz.zgierz.pl
Skierniewice
Straż miejska: sms: 602-305-838, fax: 46-833 37-79, e-mail: komendant.sm@um.skierniewice.pl
Wieluń
Straż miejska: sms: 693-464-508
województwo małopolskie
Kraków
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie : 728 112 112
Straż miejska: 515 251 986
województwomazowieckie
Warszawa
Straż miejska: 723 986 112 (numer dostępny dla każdego rodzaju zagrożenia)
województwo opolskie
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu: 696 112 112
Centrum przekazuje zgłoszenie odpowiednim służbom.
województwo podkarpackie
Powiat dębicki
Po zarejestrowaniu się i swojego numeru telefonu w bazie prowadzonej przez powiatową straż
pożarną można wysyłać sms z całej Polski. Wiadomość musi zawierać krótki opis zdarzenia i
dokładną lokalizację. Zdarzenie będzie przekazane odpowiednim służbom w danej lokalizacji.
Usługa dostępna tylko dla mieszkańców powiatu dębickiego po zarejestrowaniu.
województwo pomorskie
Policja: 723 695 382
województwo warmińsko-mazurskie
Olsztyn
Należy zainstalować aplikację na telefon "DeafHelp", za pomocą której można wezwać pomoc
klikając w obrazki, które są hasłami, np.: złodziej, wypadek, cukrzyca. Aplikacja namierza
użytkownika, więc osoba dyżurująca w Centrum Powiadamiania Kryzysowego może ustalić jaka i
gdzie pomoc jest potrzebna.
województwo zachodniopomorskie
Szczecin
Policja: sms: 697 091 112, fax: 091 44 89 112, e-mail: 112@szczecin.policja.gov.pl
W razie konieczności zgłoszenie zostaje przekierowane do odpowiednich służb w całym
województwie. Usługa dostępna wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu się.
Aby móc się zarejestrować i korzystać z numeru alarmowego na terenie woj.
zachodniopomorskiego należy przyjść osobiście do Oddziału Zachodniopomorskiego PZG (al.
Wojska Polskiego 91/93 Szczecin) i wypełnić krótki formularz bądź można go wysłać mailem na
adres: biuro@pzg.szczecin.pl W treści maila należ wpisać imię i nazwisko, adres i numer telefonu z
którego będzie wysyłany sms alarmowy.

Telefony alarmowe, wiadomości SMS nr 112 w Państwach Europejskich:
Belgia - numer dostępny przez fax (sms planowany w przyszłości)
Holandia - sms
Irlandia - sms
Luxemburg - sms
Łotwa - sms
Niemcy - numer dostępny przez fax
Portugalia - sms
Rumunia - sms
Słowenia - sms
Szwecja - sms (numer dostępny po zarejestrowaniu się przez stronę www.sosalarm.se)
Wielka Brytania - sms (numer dostępny po dokonaniu rejestracji)
Włochy - sms
SMS, SMS alarmowy, numer alarmowy, osoby niesłyszące, osoby niedosłyszące, pomoc, alarm

