الترصف يف حالة صدور
صافرة اإلنذار
يُرجى الحفظ بعناية!

أين سيتم إبالغي؟
اإلعالنات عرب مكربات الصوت

هناك يوم إنذار عىل مستوى الجمهورية االتحادية يف السنة ت ُفحص خالله وسائل
اإلنذار املذكورة أعاله للتحقق من أدائها الوظيفي .وسيتم كذلك إرسال بالغ إنذار
وبالغ وقف إنذار عن طريق تطبيقات اإلنذار املذكورة أعاله .وسوف تُبلغك
صفحاتنا بوسائل التواصل االجتامعي يف الوقت نفسه بهذا اإلنذار االختباري.

https://www.koblenz.de/feuerwehr
Pressemitteilungen
twitter.com/FWKoblenz

إنذار وإعالم السكان
يف حالة الخطر

ما هي أيام اإلنذار؟

( KatWarnتطبيق إنذار الكوارث)
( NINAتطبيق معلومات وأخبار حاالت الطوارئ)
محطة  ANTENNE KOBLENZ 98,0ميجاهرتز
محطة  SWR 4 Koblenz 107,4ميجاهرتز

ُيقام يوم اإلنذار السنوي دامئًا يف يوم
الخميس الثاين من شهر سبتمرب!
لغرض تنزيل تطبيق KatWarn
قم باملسح الضويئ لكود االستجابة
الرسيعة QR

لغرض تنزيل تطبيق  NINAقم
بعمل مسح ضويئ لكود االستجابة
الرسيعة QR

www.koblenz.de/feuerwehr

جهة النرش:
مكتب الحامية من الحرائق والكوارث

Schlachthofstraße 2-12
5 6073 Koblenz
هاتف+49 (0)261 40404-0 :
فاكس 49 (0)261 40404-8800 :
+
بريد إلكرتوينinfo@feuerwehr.koblenz.de :

متى سيتم إنذاري؟
األحداث الضارة ت ُع ِّرض سالمتك وممتلكاتك للخطر! يُعد إنذار السكان وإبالغهم
مهم من الحامية من الحرائق والكوارث .أنت كمواطنة/مواطن ،ميكنك
جز ًءا ً
تقديم مساهمة كبرية لضامن سالمتك الشخصية وحامية أقاربك وجريانك من
خالل الترصف بشكل صحيح.

نقوم بإنذارك يف حاالت مثل:

الحرائق الكبرية
الطقس اليسء
الفيضان
حاالت إبطال مفعول القنابل
حاالت ترسب مواد ضارة
األخطار املحدقة األخرى

ماذا يجب أن أفعل؟
قواعد الترصف

احتفظ بهدوئك!
انتبه إىل اإلعالنات امل ُذاعة عرب مكربات الصوت!
توجه إىل الشقة أو املبنى!
أغلق النوافذ واألبواب!
ساعد األطفال واألشخاص الذين يحتاجون إىل املساعدة واستقبل املارة الذين
يبحثون عن املساعدة!
استخدم مصادر املعلومات املذكورة! (انظر الجانب الخلفي)
أخرب أيضً ا الجريان يف منزلك!
اترك أطفالك يف املدرسة أو يف حضانة روضة أطفال ،فهم هناك يف أمان!
أوقف مكيف الهواء أو تجهيزة التهوية!
فقط عندما يكون الفرد نفسه يف موقف طارئ ،اتصل برقم الطوارئ !112

طاملا كانت تلك الحاالت تؤثر عىل مجموعة كبرية نسبيًا من الناس يف منطقتك.

ما هي إشارات صافرات اإلنذار
املوجودة؟

إنذار!

صوت إنذار يرتفع وينخفضملدة
دقيقة واحدة

 1دقيقة

هناك خطر يف منطقتك
احتفظ بهدوئك!
تُراعى قواعد الترصف!

وقف اإلنذار
www.koblenz.de/feuerwehr

نغمة مستمرة متساوية
 1دقيقة

مل يعد هناك خطر

تُلغى قواعد الترصف السالف ذكرها.

 1دقيقة

