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Po uzyskaniu połączenia z wybranym numerem spokojnie i wyraźnie powiedz:

¶ Co się stało.
· Czy są poszkodowani – jeśli tak, powiedz jaki jest ich stan (czy są przytomni, czy oddychają).
¸ Podaj miejsce zdarzenia (stacja X, pociąg między stacjami, tunel na odcinku między stacjami X i Y).
¹ Swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego podawana jest informacja o zdarzeniu

lub lokalizacja żółtego telefonu alarmowego.

Czekaj na zakończenie rozmowy przez pracownika Metra. Nigdy nie kończ rozmowy jako pierwszy!

Europejski numer alarmowy 112

Pogotowie Ratunkowe 999

Straż Pożarna 998

Policja 997

Straż Miejska 986

Infolinia miejska 19 115

Żółty telefon alarmowy
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Telefony
alarmowe i informacyjne
na terenie Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
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Ogólne zasady postępowania
METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O.

Dla wspólnego bezpieczeństwa zawiadom
o nietypowej sytuacji w metrze.

Na każdej stacji jest żółty telefon alarmowy,
w każdym wagonie jest przycisk alarmowy.

W PRZYPADKU AWARII POCIĄGU:

Zachowaj spokój.
Czekaj na instrukcje personelu metra.

Skontaktuj się z maszynistą.
Użyj przycisków alarmowych.

Nie opuszczaj pociągu bez wyraźnego
polecenia personelu metra.
Samowolne opuszczenie pociągu znajdującego się w tunelu grozi śmiercią!

Keep the metro safe and inform us about any unusual situations.

You can find a yellow alarm phone on every station
and an alarm button in every Metro car.

IN THE EVENT OF A TRAIN BREAKDOWN:

Stay calm.
Wait for the guidance from the Metro personnel.

Contact the train operator.
Use the alarm buttons.

Do not leave the train unless the Metro
personnel tell you to do so.
Leaving the train without permission can end in death!
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Postępowanie
w różnych sytuacjach

zagrożenia
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ZADYMIENIE LUB POŻAR W POCIĄGU
W przypadku, gdy znajdując się w pociągu dostrzeżesz zadymienie, pożar, niezwłocznie wykonaj
następujące czynności:

¶ Za pomocą Przycisku Alarmowego powiadom Maszynistę.
· Powiadom innych pasażerów znajdujących się w pobliżu.
¸ Przystąp do gaszenia pożaru za pomocą sprzętu gaśniczego znajdującego się w pociągu.
¹ Stosuj się do innych poleceń maszynisty oraz pracowników Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
º Nie narażaj się na utratę życia i zdrowia.

UMIEJSCOWIENIE GAŚNIC:

SERIA 81 INSPIRO (SIEMENS) SERIA 81 (NOWE) ALSTOM

è W narożniku
każdego wagonu.

è W przejściu
między wagonami.

è W narożniku
każdego wagonu.

è W narożniku
każdego wagonu.

è Za przezroczystymi
drzwiczkami.

INSTRUKCJA WYKORZYSTANIA PRZYCISKU ALARMOWEGO:

SERIA 81 INSPIRO (SIEMENS) SERIA 81 (NOWE) ALSTOM

è Wciśnij przycisk.
è Maszynista podejmie

stosowne działania.

è Wciśnij przycisk.
è Poczekaj

na zgłoszenie się
maszynisty.

è Przedstaw problem.

è Wciśnij przycisk.
è Poczekaj

na zgłoszenie się
maszynisty.

è Przedstaw problem.

è Wciśnij przycisk.
è Poczekaj

na zgłoszenie się
maszynisty.

è Przedstaw problem.
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ZNAKI EWAKUACYJNE:

ZADYMIENIE LUB POŻAR NA STACJI
W przypadku, gdy znajdując się na peronie lub antresoli stacji dostrzeżesz zadymienie lub pożar,
niezwłocznie wykonaj następujące czynności:

¶ Za pomocą Żółtego Telefonu Alarmowego powiadom Dyżurnego Stacji lub Wartownika
Służby Ochrony Metra.

· Powiadom inne osoby znajdujące się w pobliżu.
¸ Kieruj się w stronę najbliższego wyjścia ewakuacyjnego lub w kierunku wskazanym

przez prowadzących akcję ratowniczą.
¹ Stosuj się do poleceń pracowników Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
º Nie narażaj się na utratę życia i zdrowia.
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OZNAKOWANIE TELEFONÓW ALARMOWYCH:



OZNAKOWANIE TELEFONÓW ALARMOWYCH:

AWARIA INFRASTRUKTURY METRA
W przypadku, gdy znajdując się na peronie lub antresoli stacji dostrzeżesz nietypowe działanie
urządzeń znajdujących się w twojej okolicy, a także pęknięcia na ścianach lub inne wady konstrukcyjne,
niezwłocznie wykonaj następujące czynności:

¶ Za pomocą Żółtego Telefonu Alarmowego powiadom Dyżurnego Stacji lub Wartownika
Służby Ochrony Metra.

· Odsuń się od miejsca potencjalnego zagrożenia.
¸ Stosuj się do poleceń pracowników Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
¹ Nie narażaj się na utratę życia i zdrowia.
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AWARIA TECHNICZNA W POCIĄGU
W przypadku, gdy znajdując się w pociągu dostrzeżesz nietypowe działanie urządzeń elektrycznych,
pociąg z niewyjaśnionych przyczyn zatrzyma się w tunelu lub zgaśnie światło w pociągu,
niezwłocznie wykonaj następujące czynności:

¶ Zachowaj spokój.
· Za pomocą Przycisku Alarmowego zgłoś awarię Maszyniście.
¸ Wykonuj polecenia Maszynisty oraz innych pracowników Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
¹ Nie narażaj się na utratę życia i zdrowia.

INSTRUKCJA WYKORZYSTANIA PRZYCISKU ALARMOWEGO:

SERIA 81 INSPIRO (SIEMENS) SERIA 81 (NOWE) ALSTOM

è Wciśnij przycisk.
è Maszynista podejmie

stosowne działania.

è Wciśnij przycisk.
è Poczekaj

na zgłoszenie się
maszynisty.

è Przedstaw problem.

è Wciśnij przycisk.
è Poczekaj

na zgłoszenie się
maszynisty.

è Przedstaw problem.

è Wciśnij przycisk.
è Poczekaj

na zgłoszenie się
maszynisty.

è Przedstaw problem.

R
E
K

LA
M

A



INSTRUKCJA WYKORZYSTANIA PRZYCISKU ALARMOWEGO:

SERIA 81 INSPIRO (SIEMENS) SERIA 81 (NOWE) ALSTOM

è Wciśnij przycisk.
è Maszynista podejmie

stosowne działania.

è Wciśnij przycisk.
è Poczekaj

na zgłoszenie się
maszynisty.

è Przedstaw problem.

è Wciśnij przycisk.
è Poczekaj

na zgłoszenie się
maszynisty.

è Przedstaw problem.

è Wciśnij przycisk.
è Poczekaj

na zgłoszenie się
maszynisty.

è Przedstaw problem.

ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE
W przypadku, gdy korzystając z Metra Warszawskiego zauważysz nietypowo zachowujące się osoby,
dostrzeżesz pozostawione bez opieki paczki, torby, plecaki lub inne rzeczy wskazujące na ryzyko
zamachu terrorystycznego, niezwłocznie wykonaj następujące czynności:

¶ Powiadom pracowników Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
a. Maszynistę za pomocą Przycisku Alarmowego,
b. Dyżurnego Stacji lub Wartownika Służby Ochrony Metra za pomocą Żółtego Telefonu

Alarmowego.
· Nie zbliżaj się do źródła zagrożenia!
¸ Nie dotykaj przedmiotów pozostawionych bez opieki!
¹ Odejdź od źródła zagrożenia na bezpieczną odległość.
º Stosuj się do poleceń pracowników Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
» Nie narażaj się na utratę życia i zdrowia.

OZNAKOWANIE TELEFONÓW ALARMOWYCH:
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NAPŁYW WODY
W przypadku, gdy znajdując się na stacji metra dostrzeżesz niekontrolowany wyciek wody, duże ilości wo
dy dostające się z zewnątrz na teren stacji, niezwłocznie wykonaj następujące czynności:

¶ Za pomocą Żółtego Telefonu Alarmowego powiadom Dyżurnego Stacji lub Wartownika
Służby Ochrony Metra.

· Odsuń się od wycieku na bezpieczną odległość.
¸ Stosuj się do dalszych poleceń pracowników Metra Warszawskiego.
¹ Nie narażaj się na utratę życia i zdrowia.

OZNAKOWANIE TELEFONÓW ALARMOWYCH:
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ZASŁABNIĘCIE INNEGO PASAŻERA
W przypadku, gdy korzystając z Metra Warszawskiego zauważysz zasłabnięcie innego pasażera,
niezwłocznie wykonaj następujące czynności:

¶ Powiadom pracowników Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
a. Maszynistę za pomocą Przycisku Alarmowego,
b. Dyżurnego Stacji lub Wartownika Służby Ochrony Metra za pomocą

Żółtego Telefonu Alarmowego.
· Udziel poszkodowanemu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.
¸ Pozostań z poszkodowanym aż do przybycia Służb Medycznych

lub pracowników Metra Warszawskiego.
¹ Stosuj się do poleceń pracowników Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
º Nie narażaj się na utratę życia i zdrowia.

INSTRUKCJA WYKORZYSTANIA PRZYCISKU ALARMOWEGO:

SERIA 81 INSPIRO (SIEMENS) SERIA 81 (NOWE) ALSTOM

è Wciśnij przycisk.
è Maszynista podejmie

stosowne działania.

è Wciśnij przycisk.
è Poczekaj

na zgłoszenie się
maszynisty.

è Przedstaw problem.

è Wciśnij przycisk.
è Poczekaj

na zgłoszenie się
maszynisty.

è Przedstaw problem.

è Wciśnij przycisk.
è Poczekaj

na zgłoszenie się
maszynisty.

è Przedstaw problem.

OZNAKOWANIE TELEFONÓW ALARMOWYCH:
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UPADEK INNEJ OSOBY W TOROWISKO
Jeśli jesteś świadkiem upadku innej osoby w torowisko, niezwłocznie wykonaj następujące czynności:

¶ Nie narażaj się na zagrożenie utraty życia i zdrowia.
· Najszybciej jak to możliwe powiadom Pracowników Metra.
¸ Stosuj się do poleceń pracowników Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

Jeśli chcesz inaczej pomóc poszkodowanemu. Udaj się
w kierunku końca peronu, z którego będzie nadjeżdżał
pociąg. Z odległości około 2 m od końca peronu spróbuj
zwrócić uwagę Maszynisty nadjeżdżającego pociągu
wykonując koliste ruchy ręką.
W miarę możliwości trzymaj w ręku źródło światła lub
jaskrawy przedmiot (np. telefon komórkowy). Uważaj,
aby trzymać się w bezpiecznej odległości od krawędzi
peronu.

OZNAKOWANIE TELEFONÓW ALARMOWYCH:

UPADEK PRZEDMIOTU W TOROWISKO
Jeśli wpadnie ci przedmiot w torowisko lub jesteś świadkiem upuszczenia przedmiotu przez inną osobę
niezwłocznie wykonaj następujące czynności:

¶ Za pomocą Żółtego Telefonu Alarmowego powiadom Dyżurnego Stacji lub Wartownika
Służby Ochrony Metra.

· W żadnym wypadku nie schodź w torowisko po upuszczony przedmiot.
¸ Czekaj na interwencję Pracowników Metra.
¹ Stosuj się do poleceń pracowników Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
º Nie narażaj się na utratę życia i zdrowia.
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UPADEK W PRZESTRZEŃ MIĘDZY POCIĄGIEM,
A PERONEM STACJI

Jeśli jesteś świadkiem upadku innego pasażera w przestrzeń między pociągiem, a peronem stacji
niezwłocznie wykonaj następujące czynności:

¶ Nie narażaj się na zagrożenie utraty życia i zdrowia.
· Stań w rozkroku między peronem stacji a pociągiem. Uniemożliwisz w ten sposób zamknięcie

drzwi i odjazd pociągu.
¸ Stosuj się do poleceń pracowników Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
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ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ POSPOLITĄ
Jeśli jesteś świadkiem zdarzeń o znamionach czynu zabronionego, np. wandalizmu, przemocy, kradzieży,
niezwłocznie wykonaj następujące czynności:

¶ Powiadom pracowników Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
a. Maszynistę za pomocą Przycisku Alarmowego,
b. Dyżurnego Stacji lub Wartownika Służby Ochrony Metra

za pomocą Żółtego Telefonu Alarmowego.
· Stosuj się do poleceń pracowników Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
¸ Nie narażaj się na zagrożenie utraty życia i zdrowia.

INSTRUKCJA WYKORZYSTANIA PRZYCISKU ALARMOWEGO:

SERIA 81 INSPIRO (SIEMENS) SERIA 81 (NOWE) ALSTOM

è Wciśnij przycisk.
è Maszynista podejmie

stosowne działania.

è Wciśnij przycisk.
è Poczekaj

na zgłoszenie się
maszynisty.

è Przedstaw problem.

è Wciśnij przycisk.
è Poczekaj

na zgłoszenie się
maszynisty.

è Przedstaw problem.

è Wciśnij przycisk.
è Poczekaj

na zgłoszenie się
maszynisty.

è Przedstaw problem.

OZNAKOWANIE TELEFONÓW ALARMOWYCH:
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