ИНФОРМАЦИЯ

ПРОВЕРКА НА СИРЕНИТЕ

При настъпване на сериозни щети и
произтичащите от това опасности област
Грос-Герау ще предоставя своевременно
информация на адрес

Проверка на сирените в област ГросГерау / дни за техническа проверка

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

В два дни за техническа проверка през годината
сирените ще бъдат проверени чрез задействане на
звукови сигнали за предупреждение на населението.
Съответните дати ще бъдат обявени своевременно
предварително в пресата и чрез социалните медии.

Zentralen Leitstelle Groß-Ger temporär eingerichtet.

i
При по-продължителни случаи на причиняване на
Щети горещият телефон за граждани ще бъде
обслужван от управлението при кризисни ситуации на
районната администрация.
Активирането на горещия телефон за граждани ще
бъде обявено в обществените медии (преса и радио),
както и на www.kreisgg.de. След това ще можете да се
обаждате на горещия телефон за граждани на:

06152 / 98 98 98
Отдел „Безопасност“ на районната администрация е
предоставил в секцията за сваляне на интернет
страницата

www.gg112.de
информационни материали за различни събития.
Импресум
Издател:
Районна комисия на област Грос-Герау
Отдел „Безопасност“
Вилхелм-Зайп-Щрасе 4, 64521 Грос-Герау
Тел.: 06152 989 918
Факс: 06152 989 888
Имейл: katastrophenschutz@kreisgg.de
Интернет: www.gg112.de или www.kreisgg.de
© август 2021 г.
Всички права запазени; препечатване, дори на отделни откъси,
само със съгласието на издателя

Допълнителна информация за предстоящите дати за
техническа проверка на сирените ще получите на
адрес

www.gg112.de
Във връзка със задействането на сирените ще бъде
разпространена също информация за използваните
от Вас приложения за предупреждение (KATWARN,
hessenWARN, NINA и др.).
При техническата проверка наред със задействането
На сирените и приложенията за предупреждение ще
се дават допълнителни указания и информация в
обществените и частните радиа и телевизии; също
чрез социалните медии, във всекидневниците и чрез
местни съобщения на общините.

Предупреждение и
информиране на
населението

в област Грос-Герау

ВЪВЕДЕНИЕ
Скъпи съграждани,
нещастието рядко може да се предрече. Често пъти
то настъпва, когато никой не е подготвен. Затова найвече през нощта е нужно бързо и повсеместно
предупреждаване и/или своевременно информиране,
когато населението, околната среда или имуществата
са застрашени напр.
от големи пожари, изтичане на токсични газове,
природни бедствия или други опасни ситуации.
* Източник на текста: www.bbk.bund.de

Приложения за предупреждение

СИРЕНИ

СИРЕНИ

Съществуващите в областта сирени се задействат не
само за сигнализиране на пожарната, но първоначално
са били изградени за предупреждаване на
населението.
Сирените са силни и се чуват в голям радиус. По
принцип те са предназначени да събудят хората от сън
при непосредствена опасност. В ежедневието служат за
привличане на внимание.
Затова са готови за така наречения ефект на
събуждане.
Звуков сигнал

„Предупреждаване на населението“

За да може населението на област Грос-Герау да е
по-добре предупредено и информирано при опасни
ситуации като големи пожари, промишлени аварии
или наводнение, районната администрация/отдел
„Безопасност“ въведе предупредителната система
hessenWARN. Системата уведомява за опасната
ситуация с предупреждения за точното населено
място и указания за поведение. Също автоматизирано
се правят предупреждения за времето от германската
метеорологична служба.

1 минута вой на сирените
(с увеличаване и намаляване на звука)

1 минути продължителен сигнал

Едноминутният непрекъснат продължителен
сигнал служи за отмяна на предупреждението за
опасност. Това означава, че посочените в
„Предупреждаване на населението“
правила за поведение повече не трябва да се
спазват, защото вече не съществува опасност за
населението.
Звуковият сигнал „Отмяна на предупреждение“ все
още е в процес на изграждане. Информация за
наличността във Вашата община ще получите от
пресата преди съответната
проверка на сирените.

Възниква опасност

напр. голям пожар – той може да представлява опасност за
обкръжаващата среда поради образуването на дим

Предупреждаването на населението на област ГросГерау се осъществява едновременно чрез
приложенията за предупреждение KATWARN и NINA,
които са достъпни за безплатно сваляне в магазините
за приложения.

Указание:
Чуване на сирената

Звуков сигнал „Сигнал

за пожар“

>ПРЕДУПРЕЖДАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО<
Жителите чуват сирената

Приложението hessenWARN
Предлага функцията „Ангел-пазител“ и допълнителни
теми относно предупреждението, които могат да се
включват и изключват по избор в приложението.
Освен това то предлага функцията за спешно
повикване с предаване на координати за
местоположение. Приложението hessenWARN също е
достъпно за безплатно сваляне в магазините за
приложения

1 минута продължителен сигнал
(с 2 прекъсвания)

В някои общини звуковият сигнал „Сигнал за пожар“
се използва за сигнализиране на пожарната.
Правилно реагиране
Информация

www.hessenwarn.de

Звуков сигнал „Отмяна на предупреждение“

напр. затворете вратите и
прозорците!

Указанията за поведение се дават по радиото, местните
телевизионни програми, приложенията за предупреждение и чрез
интернет.

