ICE - In case of emergency ( »V primeru nesreče« ) je program, ki omogoča ekipam prve
pomoči, gasilcem in reševalcem, da čim hitreje pridobijo podatke o ponesrečencu oz. žrtvi.
Program ICE se je začel v Veliki Britaniji od koder se je razširil po celotni Evropi, Avstraliji,
Severni Ameriki …
Nastal je zato, ker reševalci v primeru da je bila poškodovana oseba v nezavesti iz dolgih
imenikov mobilnih telefonov niso vedeli koga obvestiti o nezgodi.
Na podlagi tega je bil podan predlog, da bi si vsak uporabnik mobilnih telefonov, v svoj
mobilni telefon shranil številko tiste osebe, za katero želi, da se jo obvesti v primeru
nezgode. Številka naj bo shranjena pod imenom ICE!

KAJ JE ŠTEVILKA ICE?
Številka ICE je preprosto številka osebe za katero želite, da se jo obvesti v primeru nezgode.
Torej v vašem mobitelu pod ime ICE shranite številko osebe, ki ji zaupate (npr. mož, brat,
sestra, mama, oče,…). Tako bo v primeru, da doživite prometno nezgodo v Nemčiji, nemško
govoreči reševalec (gasilec, zdravnik,…) v vašem telefonu poiskal ime ICE in vedel, da je to
oseba, ki jo lahko obvestijo o vaši nezgodi. ICE številka ni namenjena samo za
mednarodni prostor, delo lahko olajša tudi slovenskim reševalcem !!!

KAKO IZBEREM PRAVO OSEBO za ICE številko?
Oseba, ki jo v vašem mobilnem telefonu shranite pod številko ICE mora biti nekdo, ki vas
zelo dobro pozna. Prvi razlog je precej očiten, torej v primeru vaše nezgode bo bila oseba pod
ICE številko prva obveščena o vaši nezgodi. Poleg tega je zelo dobro, da ta oseba pozna
informacije o tem kdo je vaš osebni zdravnik, kakšno je vaše zdravstveno stanje (ali imate
diabetes npr…) in podobne informacije. Velika verjetnost je namreč, da bodo »ICE osebo«
spraševali po tovrstnih podatkih, sploh če boste resneje poškodovani. Glede na to, da je ICE
namenjena tudi za mednarodni prostor (torej za nezgode v tujini) je priporočljivo, da oseba, ki
jo imate pod ICE številko zna angleško (ni pa obvezno)!
KAKO USTVARIM ICE ŠTEVILKO?
ZELO PREPROSTO! V svoj mobilni telefon shranite številko osebe, za katero želite, da se
jo obvesti v primeru nezgode pod ime ICE. Če je vaš mobitel naprednejši dodajte vse
informacije, ki jih lahko npr. sorodstvo, dodatne številke, fax, elektronski naslov,…. Številka
naj bo shranjena tudi z klicno številko za mednarodni prostor, torej 00386 (klicna številka za
Slovenijo)… Naprednejši uporabniki mobilnikov zagotovo veste, da imajo mobilniki
omogočen zaklep tipkovnice s varnostno kodo. Če uporabljate tovrstne funkcije na vaših
mobilnikih vam svetujemo, da podrobno preberete navodila saj imajo novejši telefoni
omogočeno funkcijo, da kljub zavarovani tipkovnici dovoljujejo klicanje posameznikov iz
vašega imenika, ki jih vi določite.
Primer:
Janez Novak
040111222
Oče
janez.novak@gmail.com

ko jo shranimo kot ICE
>>>

ICE (namesto JANEZ NOVAK)
0038640111222
Father (to je angleška beseda za »oče«)
janez.novak@gmail.com

