Civilin÷s saugos signalai ir naujoji gyventojų persp÷jimo sistema
Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai gyventojams, institucijoms, įstaigoms bei ūkio
subjektams persp÷ti ir informuoti naudojama persp÷jimo sistema. Ši sistema užtikrina garsinio
persp÷jamojo signalo davimą bei informacijos apie ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų
šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus perdavimą panaudojant
civilin÷s saugos signalus. Lietuvoje naudojami 8 persp÷jimo signalai.
Įsp÷jamasis garsinis signalas ,,D÷mesio visiems“, tai 3 minučių trukm÷s elektros sirenų
kaukimo garsinis signalas, kuris persp÷ja gyventojus apie art÷jančios ar susidariusios ekstremaliosios
situacijos gr÷smę arba atliekamą persp÷jimo sistemos patikrinimą.
Marijampol÷s apskrityje ant ūkio subjektų, visuomenin÷s paskirties pastatų ir gyvenamųjų
namų įrengta ir veikia 50 centralizuoto ir vietinio valdymo elektros sirenų, per kurias nelaim÷s atveju
perduodamas signalas „D÷mesio visiems“. Po įsp÷jamojo garsinio signalo informacija apie gresiančią
ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir rekomendacijos, kaip elgtis jai susidarius, perduodamos per
Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, regioninius ir vietinius transliuotojus, Marijampol÷s apskrityje
per radijo stotį „Kapsai“, Marijampol÷s televiziją, informacija pateikiama ir internetiniuose
puslapiuose:
www.suduvosgidas.lt;
www.marijampolieciai.lt;
www.marijampolietis.lt;
www.kalvarijietis.lt; www.kazlurudietis.lt; www.sakiskis.lt; www.vilkaviskietis.lt.
Persp÷ti apie atitinkamą gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją naudojami šie
įsp÷jamieji balsu skelbiami civilin÷s saugos signalai: ,,Cheminis pavojus“ – apie chemin÷s taršos
pavojų; ,,Radiacinis pavojus“ – apie radioaktyviosios taršos pavojų; ,,Katastrofinis užtvindymas“ –
apie katastrofinio užtvindymo gr÷smę d÷l galimos avarijos Kauno hidroelektrin÷je (šis signalas
skelbiamas Kauno miesto, Kauno, Šakių, Jurbarko ir Šilut÷s rajonų gyventojams); ,,Potvynio pavojus“
– apie potvynio gr÷smę d÷l polaidžio ar intensyvių liūčių pakilus up÷se vandens lygiui iki pavojingos
ribos; ,,Uragano pavojus“ – apie art÷jantį hidrometeorologinį reiškinį, galintį sukelti ekstremaliąją
situaciją; ,,Oro pavojus“ – apie tiesioginę priešo užpuolimo gr÷smę; ,,Persp÷jimo sistemos
patikrinimas“ – apie vykdomą persp÷jimo sistemos patikrinimą, kuris atliekamas du kartus per metus,
balandžio ir spalio m÷nesiais. Artimiausias patikrinimas bus vykdomas 2012 m. spalio 17 d. Jo metu
Lietuvoje 11 val. 52 min. visam 3 min. darbo ciklui bus įjungiamos elektros sirenos, o 11 val. 55 min.
per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją pateikiama informacija gyventojams. Marijampol÷s
apskrityje informacija bus skelbiama per regioninę radijo stotį „Kapsai” ir min÷tuose interneto
puslapiuose.
Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos,
įgyvendindamas projektą „Gyventojų persp÷jimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono
ryšio paslaugų teik÷jų tinklų infrastruktūrą, sistemos sukūrimas“, 2012 metais Lietuvoje įdieg÷ naują
sistemą, užtikrinančią gyventojų persp÷jimą ir informavimą trumpaisiais pranešimais tiesiogiai į
gyventojų mobiliuosius telefonus. Norint gauti persp÷jimo pranešimus apie gresiančias ar susidariusias
ekstremaliąsias situacijas telefono žinut÷mis, gyventojams reikia nustatyti savo telefonus persp÷jimo
pranešimų pri÷mimui. Telefonų nustatymo instrukcijos ir daugiau informacijos apie šią sistemą
pateikiama Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
tinklalapyje adresu: http://www.vpgt.lt.
Spalio m÷nesį vykdomo persp÷jimo sistemos patikrinimo metu gyventojai jau bus
informuojami ne tik per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, regioninius bei vietinius
transliuotojus, bet ir trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus, kuriuose bus įjungta
transliavimo funkcija.
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