إشارات صفارة اإلنذار
اإلنذار في حالة األخطار
صوت عويل (تصاعدي وتنازلي)

يقترن ذلك بالدعوة الى تشغيل محطة إذاعية واالنتباه للبالغات المذاعة.

صفارة األمان
صوت متواصل

إنذار تجريبي
تركيبة من أصوات:
صفارة األمان  -صفارة اإلنذار  -صفارة األمان

إنذار فرق اإلطفاء
صوت متواصل ينقطع لمرتين

يقام يوم اإلنذار في عموم والية شمال الراين – فستفالن
في شهر سبتمبر من كل عام.
وزارة الداخلية
بوالية شمال الراين – فستفالن
Friedrichstraße 62–80
Düsseldorf 40217
هاتف0211 871-01 :
poststelle@im.nrw.de
www.im.nrw
المزيد من المعلومات وإرشادات كيفية التصرف متاحة تحت www.warnung.nrw
وكذلك في الصفحة الرئيسية لوزارة الداخلية بوالية شمال الراين – فستفالن وعبر مصادر
المعلومات الرسمية للمدينة أو الدوائر اإلدارية الخاصة بها.

استمع إلى إشارات صفارة اإلنذار تحت:
www.warnung.nrw/sirenen

warnung.nrw

دواعي اإلنذار

إرشادات كيفية التصرف

وسائل اإلنذار

ما الداعي إلصدار إنذار؟

كيف يتم اإلنذار؟

يمكن أن تتعرض سالمتك وممتلكاتك للخطر من جراء الحوادث المدمرة والمواقف
الخطيرة!

في الغالب يتم إنذارك عبر مجموعة من وسائل اإلنذار المختلفة.

في حالة وجود أخطار ،سيتم إنذارك حيثما تتواجد ،وذلك كي تكون مستع ًدا لمواجهة
الخطر والتصرف على نحو سليم.
دواعي إنذار السكان قد تكون كاآلتي:
•
•
•
•
•
•

نشوب حرائق ضخمة
عواصف
فيضانات
إبطال طارئ للقنابل
تسرب مواد ضارة
أخطار طارئة أخرى

حماية نفسي هي كذلك مسؤوليتي!

ويمكن أن يصلك اإلنذار عبر وسائل مختلفة ،مثل:
•
•
•
•
•

الصفارات
مركبات مجهزة بمكبرات صوت
الراديو والتلفاز
تطبيقات التحذير ،مثل NINA
وسائل التواصل االجتماعي

قدم يد المساعدة والتزم بإرشادات كيفية التصرف ،مثل:
•
•
•
•
•
•

الحفاظ على الهدوء
التوجه الى\مغادرة المبنى أو المسكن
تبليغ الجيران
غلق األبواب والنوافذ
القيام بتشغيل الراديو (المحطات اإلذاعية المحلية ،محطة  ،WDR 2في حالة
انقطاع التيار :راديو السيارة)
عدم إعاقة مكالمات الطوارئ ( 110أو !)112
االتصال فقط في حالة الطوارئ!

سماع صفارة اإلنذار

نشوء الخطر

يسمع السكان إشارة صفارة اإلنذار
ʺاإلنذار في حالة األخطارʺ.

يمكن أن يتسبب حريق كبير في تعريض
النطاق المحيط به للخطر بسبب تصاعد
الدخان.

التنزيل المجاني:

صفارة اإلنذار تصفر عويالً – ما العمل؟

اإلبالغ

التجاوب على نحو سليم

اتباع إرشادات كيفية التصرف ،السيما
عبر الراديو.

مثالً غلق النوافذ واألبواب!

