Ce trebuie să spun atunci când sun la 9-1-1?
Atunci când apelați la 9-1-1 în ținutul Multnomah vi se va cere să apăsați o tastă sau să spuneți „911” după ce ați ascultat un scurt mesaj
preînregistrat. Dacă după nouă secunde nu se aude niciun răspuns sau nu se face nicio selecție apelul se întrerupe.
De ce o înregistrare, de ce nu se face direct legătura cu cel acre apelează de la telefonul celular?
Apelurile la 9-1-1 de la telefoanele celulare depind mai ales de felul în care sunt recepționate. Utilizarea telefoanelor fixe este în declin. Apelarea
accidentală la 9-1-1 rămâne o problemă dat fiind că telefoanele mobile purtate în buzunar pot apela greșit la 9-1-1, făcând astfel necesar ca cei
care preiau apelurile 9-1-1 să verifice dacă este vorba de o urgență reală. Cu toate că publicul a fost educat de mai mult timp în legătură cu
apelurile la 9-1-1, apelurile greșite continuă să se repete.
Astfel, pentru a apela la 9-1-1 în ținutul Multnomah trebuie să apăsați o tastă sau să spuneți 9-1-1 și vi se va face legătura cu cineva care preia
apelul. În acest moment trebuie să spuneți locul în care vă aflați și să informați că aveți o situație de urgență. Țineți minte că nu la toate apelurile la
9-1-1 se dau informații locale. Pentru a obține rapid ajutor trebuie să răspundeți la următoarele întrebări:
•
•
•
•
•

Unde este urgența? (dați adresa, punctele de reper, numele străzilor etc.)
Ce s-a întâmplat?
De la ce număr sunați? Dați întotdeauna codul poștal și numărul de mobil.
Ce s-a întâmplat cu exactitate? Descrieți clar ce s-a întâmplat.
Dacă se raportează o infracțiune, descrierea suspecților și a vehiculelor este importantă, la fel și direcția de deplasare pentru a se vedea
încotro se duc.
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