WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU

Europejski Dzień
Numeru Alarmowego 112

11 luty 2015 r.

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

W obchodach Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112, organizowanych przez
Wojewodę Wielkopolskiego, wezmą udział:
Spis klas i szkół
1. Prywatna Szkoła Podstawowa Gaudium et Studium ul. św. Michała 50 M,
61-118 Poznań
2. Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. króla Stanisława
Leszczyńskiego, ul. Rejtana 1, 64-100 Leszno
3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego, ul. Szkolna 7, 64-600 Oborniki
4. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza, ul. Czarnkowska 57, 64-600 Oborniki
5. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2, Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła
Mistrzostwa Sportowego im. Cytadelowców Poznańskich, al. Niepodległości 32,
61-714 Poznań
6. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy, os. Kościuszkowców 4, 62-020 Swarzędz
7. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu, 63-500 Ostrzeszów
Niedźwiedź 18

Obchody odbędą się w dniu 11 lutego 2015 roku od godz. 11:00, w Sali Sesyjnej
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18.

Idea jak a nam przyświeca przy organizacji Europejskiego Dnia Numeru
Alarmowego 112, to zaistnienie w świadomości społecznej Centrum Powiadamiania
Ratunkowego, budowa pozytywnego wizerunku działań realizowanych w ramach systemu
powiadamiania ratunkowego, promocja numeru alarmowego 112. Szczególnie zależy nam
na edukacji w zakresie właściwego korzystania ze wszystkich numerów alarmowych oraz
ograniczenia niezasadnych i fałszywych zgłoszeń.
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Plan obchodów
1. Powitanie zgromadzonych uczestników i gości.
2. Quiz dla drużyn – 35 pytań, w których możliwe będą odpowiedzi A, B lub C. Pytania
dotyczyć będą:
a. podstawowych informacji na temat funkcjonowania Centrum Powiadamiania
Ratunkowego, m.in.: liczba CPR w Polsce, rozmieszczenie CPR, specyfika pracy,
rodzaje zgłoszeń kierowanych do CPR, rola operatora numerów alarmowych w CPR
itp.;
b. podstawowych numerów alarmowych w Polsce;
c. prawidłowego zachowania w sytuacji wypadku, osoby leżącej na ulicy, pożaru,
zatrucia czadem, przemocy itp.
d. udzielania pierwszej pomocy: krwawienie, złamanie, resuscytacja krążeniowooddechowa, pozycja boczna.
3. Pokaz z udzielania pierwszej pomocy – Grupa PCK:
a. krwawienie,
b. złamanie,
c. leżący nieprzytomny,
d. zakrztuszenie, zadławienie.
4. Zadanie praktyczne dla drużyn z zakresu pierwszej pomocy – opatrunek osoby
krwawiącej i osoby ze złamaną kończyną górną.
Wybrany przedstawiciel z drużyny wykonuje czynności z udzielania pierwszej pomocy
na pozostałych dwóch osobach (jedna osoba krwawi, druga ma złamaną rękę).
5. Zadanie praktyczne dla drużyn – „Ułóż w kolejności”.
Zespoły otrzymują koperty, w których znajdują się poszczególne kroki postępowania
przy zgłaszaniu zdarzeń alarmowych. Zadaniem drużyny jest ułożenie w kolejności
czynności związanych z prawidłowym przekazaniem zgłoszenia na numer alarmowy
112.
6. Zadanie dla drużyn – „Zostań operatorem numerów alarmowych”.
Odtworzone zostaną 3 nagrania ze zgłoszeń alarmowych. Zadaniem drużyn jest
zapisanie jak największej liczby ważnych dla służb ratunkowych informacji usłyszanych
w trakcie odtwarzania nagrań.
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7. Zadanie dla drużyn – „Jaki to język?”.
Odtworzonych zostanie 5 nagrań ze zgłoszeń alarmowych obcojęzycznych. Zadaniem
drużyn jest zapisanie informacji jakim językiem posługiwała się osoba zgłaszająca.
8. Występ artystyczny każdej z przybyłych klas.
Każda klasa ma za zadanie przedstawić spójny występ nawiązujący tematyką do
numeru alarmowego 112, a w szczególności kładący nacisk na zmniejszenie liczby
fałszywych zgłoszeń na numer alarmowy.
Zachęcamy uczniów do kreatywnego podejścia do tematu, mile widziane będą m.in.:
plakaty, piosenki, przebrania, rymowanki, wiersze oraz wszelkie inne pomysły jakimi
będzie chciała się podzielić klasa, a których czas zaprezentowania nie przekroczy
5 minut.

Z uwagi na ograniczone możliwości przestrzenne, prosimy o w miarę

„stacjonarne” występy.
Występ będzie nagrodzony punktami przyznanymi przez przedstawicieli CPR
w Poznaniu. Punkty będą liczyły się w ogólnej rywalizacji zespołów złożonych
z przedstawicieli poszczególnych szkół.
9. Podziękowanie za występ. Podsumowanie punktacji. Uroczyste wręczenie nagród
i upominków.
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Drużyny
Każda klasa wybierze spośród uczniów drużynę, składającą się z trzech osób.
Drużyny biorą udział w poszczególnych zadaniach, zdobywając punkty.
Wszyscy uczniowie z drużyny otrzymają nagrody indywidualne.

Zadanie

Liczba punktów możliwych do zdobycia

Quiz

0 – 70

Pierwsza pomoc

0 – 2 za kazdy opatrunek

„Ułoz w kolejnosci”

0 – 11

„Zostań operatorem numerów alarmowych”

0 – 5 za kazde zgłoszenie

„Jaki to język?”

0–5

Występ artystyczny

0–5

Razem

0 – 112

Wszystkie klasy uczestniczące w obchodach Europejskiego Dnia Numeru
Alarmowego 112 otrzymają zaproszenie do Centrum Powiadamiania Ratunkowego
w Poznaniu, gdzie będzie możliwość przyjrzenia się codziennej pracy operatorów
numerów alarmowych, odbycia krótkiego szkolenia z udzielania pierwszej pomocy oraz
wcielenia się w operatorów numerów alarmowych w specjalnie przygotowanych salach
szkoleniowych.
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Jak prawidłowo i skutecznie wezwać pomoc
Słuchaj pytań zadawanych przez operatora numerów alarmowych lub dyspozytora służb
ratunkowych i w sposób spokojny i jak najbardziej dokładny odpowiadaj na nie podając:
miejsce zdarzenia – miejscowość, powiat, województwo, ulicę, numer domu,
charakterystyczne punkty, drogę dojazdu,
co się zdarzyło – krótko opisać okoliczności zdarzenia,
informację o osobach poszkodowanych – liczba poszkodowanych, stan poszkodowanych
– przytomni, nieprzytomni,
informację o innych zagrożeniach – zagrożone obiekty w pobliżu,
Twoje imię i nazwisko oraz numer telefonu – w celu weryfikacji lub konieczności
kontaktu ze strony służb ratunkowych.
W przypadku połączenia się ze 112 przez pomyłkę – nie rozłączaj się i poinformuj
operatora numerów alarmowych, że wszystko jest w porządku.
Kiedy dzwonić na numer alarmowy.
Na numer alarmowy 112 należy dzwonić gdy zagrożone jest życie, zdrowie lub mienie –
jeżeli potrzebne jest ratownictwo medyczne, straż pożarna lub policja. Na przykład, kiedy
wydarzy się poważny wypadek drogowy, pożar w budynku lub włamanie. Można
zadzwonić z telefonu komórkowego lub stacjonarnego.
Na numer 112 nie należy dzwonić w celu uzyskania informacji o sytuacji na drogach,
prognozy pogody i innych ogólnie dostępnych informacji. Niepotrzebne telefony pod
numer 112 mogą spowodować przeciążenie systemu i narażenie życia tych osób, które
naprawdę potrzebują wsparcia. Fałszywe zgłoszenia mogą wpłynąć na czas reakcji podczas
prawdziwych sytuacji alarmowych.
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