Попередження
населення

За допомогою цього додатку для отримання
інформації про надзвичайні ситуації від
федерального уряду ви зможете отримувати
важливі попередження про різні небезпечні
ситуації, такі як розповсюдження небезпечних
речовин або великі пожежі – у тому числі і для
вашого поточного місцезнаходження.

Видавництво:

Попередження
про
погоду
від
Німецької
метеорологічної служби та інформація про повені
від відповідальних органів федеральних земель
також інтегровані у NINA.

Район Обербергіш
Голова адміністації
Мольткештрассе 42
51643 Гуммерсбах

Для цього потрібен попереджувальний додаток
NINA, який можна завантажити з

Телефон: 02261 88-3802
Факс: 02261 88-3870
Ел. пошта: amt38@obk.de
Інтернет сайт: www.obk.de

•

iTunes для операційних
систем iOS (починаючи з
версії 7.0)

•

Google Play Store для
Android (починаючи з версії
4)

безкоштовно.

Інформація про надзвичайні
ситуації доступна на сайті
www.obk.de/notfallinfos.
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NINA
Додаток для отримання інформації
та новин про надзвичайні ситуації

Однак, сирена може попередити вас лише
в тому випадку, якщо ви знаєте, що
означають ці сигнали:

Випадки попередження
Причинами для попередження населення можуть
бути:
•
•
•
•
•
•

Великі пожежі
Екстремальні шторми
Повені
Екстрене знешкодження бомб
Витоки забруднюючих речовин
Інші гострі небезпеки

Попередження про небезпеку

Інші засоби оповіщення та інформування:
•
•
•
•
•

Попередження за допомогою гучномовних
транспортних засобів
Попереджувальний додаток NINA
Сайт району Обербергіш (www.obk.de) або
міст/муніципалітетів
Радіо Берг 105,2//105,7 МГц Західнонімецьке
радіомовлення 2 91,8 MГ також доступно на
веб-радіо або у додатку
Соціальні мережі
www.obk.de/facebook

Однохвилинне підсилення та
зниження сигналу

НЕБЕЗПЕКА! СЛІДКУЙТЕ ЗА
ІНФОРМАЦІЄЮ!
•

Зберігайте спокій

•

Знайдіть будинок або квартиру

•

Закрийте двері та вікна

•

Допомагайте дітям та людям, які
потребують допомоги, інформуйте сусідів

•

Використовуйте мобільні телефони лише в
екстрених випадках. Набирайте номери
екстрених служб 112 та 110 лише у разі
гострої небезпеки

•

Увімкніть місцеве радіо або залиште місцеве
радіо увімкненим через
кабельне/супутникове/інтернет мовлення

•

Подальша інформація буде надана через
 Оголошення з гучномовців, інші засоби

www.obk.de/twitter
•

Гаряча лінія для громадян: 02261 88-3888
У разі потреби буде організовано гарячу
лінію для відповідей на питання громадян.
Про таке створення буде повідомлено через
ЗМІ та Інтернет.
Не блокуйте номери екстрених служб:
Пожежна та рятувальна служби (112), а також
поліція (110) повинні залишатися доступними
для реальних надзвичайних ситуацій.

Небезпека минула.

Будь ласка, повідомте сусідів та друзів!

СИГНАЛ ТРИВОГИ ДЛЯ
ПОЖЕЖНОЇ БРИГАДИ

Попереджувальні пристрої
Щоб мати змогу захистити вас, вашу сім'ю та ваше
майно від раптових небезпек, район Обербергіш та
його муніципалітети надають інформацію
декількома способами. Одним з можливих варіантів
є використання сирен (див. сусідні сторінки).

ВІДБІЙ ТРИВОГИ

Однохвилинний безперервний звуковий сигнал

 Додаток для інформування про надзвичайні
ситуації NINA
Інформацію про те, як поводитися у разі
стихійного лиха, можна знайти на сайті
Федерального відомства у справах цивільної
оборони та допомоги у разі стихійного лиха (BBK):
www.bbk.bund.de

Один хвилинний безперервний сигнал, два рази
підряд

Небезпеки немає!

Добровільна пожежна команда піднята по тривозі для
виконання завдання.

УЧБОВА ТРИВОГА

Комбінація сигналів "відбій
тривоги" - "попередження" - " відбій
тривоги"

Небезпеки немає!

Для того, щоб сирени працювали у
надзвичайних ситуаціях, їх необхідно
регулярно перевіряти та запускати.
Проте про тренувальні тривоги
оголошується заздалегідь у засобах
масової інформації.
Прослухати всі сигнали сирен можна на
сайті::www.warnung.nrw/sirenen

