INFO

PRÓBA SYRENY ALARMOWEJ

Powiat Groß-Gerau informuje na bieżąco o poważnych
szkodach i wynikających z nich zagrożeniach na stronie

Sprawdzanie syren alarmowych w powiecie
Groß-Gerau / dni ostrzegawcze

www.kreisgg.de
Warnung der Bevölkerung“ bzw. nach
des War Zentralen Leitstelle Groß-Ger temporär
eingerichtet.

i
W przypadku długotrwałych szkód telefon obywatelski
obsługiwany będzie przez kierownictwo kryzysowe
administracji powiatowej.
Uruchomienie telefonu obywatelskiego zostanie
ogłoszone w mediach publicznych (prasa i radio) oraz
na stronie www.kreisgg.de. Telefon obywatelski będzie
dostępny pod numerem

06152 / 98 98 98
Wydział prewencji zagrożeń starostwa powiatowego
udostępnił materiały informacyjne o różnych zdarzeniach
w zakładce do pobrania na stronie

www.gg112.de
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W dwa dni ostrzegawcze w roku syreny są testowane
poprzez uruchomienie sygnałów syreny w celu ostrzeżenia
ludności.
Poszczególne terminy zostaną ogłoszone z
wyprzedzeniem za pośrednictwem prasy i mediów
społecznościowych.

Dalsze informacje na temat zbliżających się dni
ostrzegawczych z próbami syren można uzyskać na
stronie

www.gg112.de
W połączeniu z uruchomieniem syren będą też
przekazywane informacje za pośrednictwem aplikacji
ostrzegawczych, z których Państwo korzystacie
(KATWARN, hessenWARN, NINA, itp.).
W dniach ostrzegawczych, oprócz uruchomienia syren
oraz aplikacji ostrzegawczych, w publicznych i prywatnych
stacjach radiowych i telewizyjnych, w mediach
społecznościowych, w prasie codziennej oraz w lokalnych
obwieszczeniach samorządów podawane będą dalsze
komunikaty i informacje.

Ostrzeganie
i informowanie
mieszkańców

powiatu Groß-Gerau

SŁOWO WSTĘPNE

SYRENY

SYRENY

Drodzy współmieszkańcy,

Syreny obecne w powiecie są uruchamiane nie tylko w celu
alarmowania straży pożarnej, lecz zostały ustawione przede
wszystkim po to, by ostrzegać ludność.

Sygnał „Odwołanie

Nieszczęście rzadko zapowiada się samo. Często pojawia
się wtedy, gdy nikt nie jest na nie przygotowany.
Szczególnie w nocy konieczne jest szybkie i
wszechstronne ostrzeganie mieszkańców i/lub
niezwłoczne informowanie ich, na przykład, o poważnych
pożarach, wyciekach toksycznych gazów, klęskach
żywiołowych lub innych niebezpiecznych sytuacjach
zagrażających ludziom, środowisku naturalnemu lub
mieniu.
* Źródło tekstu: www.bbk.bund.de

APLIKACJE OSTRZEGAWCZE

Syreny są głośne i mogą być słyszalne w dużym promieniu.
Mogą one nawet budzić osoby ze snu, by ostrzec je o
zbliżającym się niebezpieczeństwie. W życiu codziennym
zwracają na siebie uwagę.
Jest to znane pod nazwą efektu budzenia.
Sygnał „Ostrzeżenie

Aby móc lepiej ostrzegać i informować mieszkańców
powiatu Groß-Gerau w przypadku wystąpienia
niebezpiecznych sytuacji, takich jak duże pożary, awarie
przemysłowe lub powodzie, władze powiatu/wydział
zapobiegania zagrożeniom wprowadziły system
ostrzegawczy hessenWARN. System dostarcza
informacji o sytuacji szkodowej wraz z ostrzeżeniami
specyficznymi dla danego kodu pocztowego i
instrukcjami, jak należy się zachować. Automatycznie
wydawane są również ostrzeżenia przed burzami przez
Niemiecką Służbę Meteorologiczną.
Ostrzeganie ludności powiatu Groß-Gerau odbywa się
jednocześnie za pomocą aplikacji ostrzegawczych
KATWARN i NINA, które są dostępne bezpłatnie w
sklepach z aplikacjami.

dla ludności“

Wyjący dźwięk trwający 1 min.
(narastający i opadający)

1 minuta dźwięku ciągłego

Jednominutowy nieprzerwany ciągły sygnał dźwiękowy
jest wykorzystywany do odwoływania ostrzeżeń przez
wystąpieniem zagrożenia. Oznacza to, że zasady
postępowania wymienione w punkcie „Ostrzeganie
ludności” nie muszą już być przestrzegane, gdyż nie
ma już zagrożenia dla ludności.
W chwili obecnej trwają prace nad wdrożeniem sygnału
„odwołanie ostrzeżenia“. Informacje o jego dostępności
w Państwa gminie będą podawane w prasie
każdorazowo przed próbą syreny .

Pojawia się niebezpieczeństwo

np. duży pożar - może on stanowić zagrożenie dla otoczenia ze
względu na tworzący się dym.

Wskazówka:

Sygnał „Alarm pożarowy“
Usłysz syrenę

>OSTRZEŻENIE DLA LUDNOŚCI<
Mieszkańcy słyszą syrenę

Aplikacja hessenWARN
Oferuje funkcję anioła stróża i inne pola tematyczne do
ostrzegania, które można opcjonalnie włączać i wyłączać
w aplikacji. Aplikacja posiada również funkcję połączeń
alarmowych z transmisją współrzędnych lokalizacji.
hessenWARN jest również dostępny do bezpłatnego
pobrania w sklepach z aplikacjami.

1 minuta dźwięku ciągłego
(2x przerywanego)

W niektórych gminach sygnał „alarm pożarowy“
służy do alarmowania straży pożarnej.

Reaguj prawidłowo
np. zamykaj okna i drzwi!

Informacje

www.hessenwarn.de

ostrzeżenia“

Porady dotyczące zachowań udzielane są przez radio,
regionalne programy telewizyjne, aplikacje WARN APP oraz
przez Internet.

