ІНФОРМАЦІЯ

ВИПРОБУВАННЯ СИРЕН

У разі виникнення про надзвичайних ситуацій
Інформаційна служба округу Гросс-Герау оперативно
інформуватиме про пов'язану з ними небезпеку на
сайті

Перевірка справності сирен в округу Гросс-Герау /
дні планової перевірки систем сповіщення

www.kreisgg.de
Warnung der Bevölkerung“ bzw. nach des War

Двічі на рік проводиться планова перевірка систем
сповіщення про надзвичайні ситуації з увімкненням
сирен.
Про дати проведення перевірки буде заздалегідь
повідомлено в ЗМІ та соціальних мережах.

Zentralen Leitstelle Groß-Ger temporär eingerichtet.

i

Якщо надзвичайна ситуація матиме тривалий
характер, оперативним штабом при адміністрації
округу буде відкрито гарячу лінію для населення.
Про активацію гарячої лінії буде повідомлено в ЗМІ
(у пресі та по радіо), а також на сайті www.kreisgg.de.
Після цього на гарячу лінію можна буде
зателефонувати за номером:

06152 / 98 98 98
Крім того, Департаментом з надзвичайних ситуацій
адміністрації округу на веб-сайті

www.gg112.de
у розділі завантажень (Downloadbereich) розміщено
інформаційні матеріали щодо різних ситуацій.
Правова інформація
Видавець:
Виконавчий комітет округу Гросс-Герау
Департамент з надзвичайних ситуацій
Wilhelm-Seipp-Straße 4
64521 Groß-Gerau
Тел.: 06152 989 918
Факс: 06152 989 888
Ел. пошта: katastrophenschutz@kreisgg.de
Сайти: www.gg112.de або www.kreisgg.de
© Серпень 2021 р.
Усі права належать їх законним власникам; передрук (навіть частковий)
можливий лише з дозволу видавця

Більш докладну інформацію про дату наступного дня
планової перевірки систем сповіщення ви можете
дізнатися на сайті

www.gg112.de
Одночасно із запуском сирен ви також будете
проінформовані через мобільні додатки для сповіщень,
якими ви користуєтеся (KATWARN, hessenWARN, NINA
тощо).
У дні планової перевірки систем сповіщення поряд із
запуском сирен та інформуванням через мобільні
додатки слідкуйте за повідомленнями на громадських
та приватних радіостанціях те телеканалах, а також у
соціальних мережах, щоденній пресі та місцевих
оголошеннях вашої громади.

Екстрене
сповіщення та
інформування
населення
в округу ГроссГерау

Передмова

СИРЕНИ

СИРЕНИ

Шановні співгромадяни!,
Лихо заявляє про себе у надзвичайно рідкісних
випадках, але зазвичай воно приходить саме тоді,
коли до нього ніхто не готовий. Саме тому
надзвичайно важливо (особливо в нічний час) швидко
та повсюдно сповіщати та/або вчасно інформувати
населення у випадку виникнення небезпечних
ситуацій, які загрожують людям, довкіллю або майну,
таких як великі пожежі, витік отруйних газів, природні
лиха тощо.
* Джерело: www.bbk.bund.de

Наявні в округу сирени використовуються не лише як
пожежна сигналізація. Вони були встановлені у першу
чергу для сповіщення населення.
Сирени мають гучний сигнал, який чути в межах великого
радіусу. Відтак вони добре підходять для того, щоб у разі
наближення небезпеки розбудити навіть тих людей, які
сплять. Це називається пробуджуючою дією. У
безпечний час сирени слугують для привернення уваги.
Сигнал сирени «Увага всім»

Мобільні Додатки
Для більш ефективного сповіщення та інформування
населення в округу Гросс-Герау про небезпечні
ситуації (такі як великі пожежі, надзвичайні ситуації на
промислових об’єктах або повені), департаментом з
надзвичайних ситуацій адміністрації округу
запроваджено систему сповіщення hessenWARN.
Система розсилає сповіщення та поради щодо дій в
небезпечних ситуаціях з точністю до зони кожного
поштового індексу, а також автоматичні попередження
про негоду від Німецької метеорологічної служби.
Сповіщення населення в округу Гросс-Герау
одночасно здійснюється через мобільні додатки для
сповіщення KATWARN та NINA, які можна
безкоштовно завантажити у магазинах додатків.

Звук, який наростає та спадає,
тривалістю 1 хвилину

Рівномірний звук тривалістю 1
хвилину

Безперервний рівномірний звук тривалістю 1
хвилину є сигналом відбою тривоги. Це означає,
що небезпека для населення минула, а інструкції,
передані після сигналу «Увага всім», можна більше
не виконувати.
Сигнал сирени «Відбій тривоги» наразі перебуває
на стадії впровадження. Про його доступність у
вашій громаді ви зможете дізнатися зі ЗМІ перед
проведенням відповідного випробування сирен.

Виникає небезпека
Наприклад, велика пожежа, внаслідок якої мешканці прилеглих
районів можуть опинитися у небезпеці через задимлення

Примітки:
Сигнал сирени «Пожежна тривога»
Ви чуєте сирену
>Увага всім<
Жителі чують звук сирени

Мобільний додаток hessenWARN
Має функцію «янгола-охоронця» та додаткові типи
сповіщень, які можна за бажанням увімкнути або
вимкнути в налаштуваннях додатка. В додатку також
доступна функція екстреного виклику з передаванням
геолокації. Додаток hessenWARN також доступний до
безкоштовного завантаження у магазинах додатків.

Рівномірний звук тривалістю 1
хвилину з двома перервами

У деяких громадах сигнал сирени «Пожежна тривога»
використовується для виклику пожежної служби.

Вживіть відповідних
заходів
напр. затворете вратите и
прозорците!

Слідкуйте за повідомленнями

www.hessenwarn.de

Сигнал сирени «Відбій тривоги»

Подальші інструкції будуть поширені по радіо, регіональному
телебаченню, в мобільних додатках для екстреного сповіщення та по
Інтернету

