İKAZ GÜNLERI NEDIR?

NEREDE BILGILENDIRILIYORUM?

SIREN IKAZI
DURUMUNDA DAVRANIŞ

Yıl içerisinde federal çaptaki bir ikaz gününde yukarıda
sayılmış olan ikaz araçlarının çalışma durumu kontrol
edilir. Yukarıda sıralanmış olan ikaz uygulamaları
üzerinden hem bir ikaz ve hem de bir tehlike geçti
ikazı verilir. Sosyal medya hesaplarımız sizi eş zamanlı
olarak bu test alarmı hakkında bilgilendirecektir.

 Hoparlör duyuruları
 https://www.koblenz.de/feuerwehr
Basın bildirimleri
 twitter.com/FWKoblenz
 KatWarn (Felaket uyarı uygulaması)
 NINA (Acil durum bilgilendirme ve haber uygulaması)
 ANTENNE KOBLENZ 98,0 MHz
 SWR 4 Koblenz 107,4 MHz

LÜTFEN ÖZENLE SAKLAYIN!

YILLIK UYARI GÜNÜ
DAİMA EYLÜLÜN 2. PERŞEMBE
GÜNÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLİR!
KatWarn uygulamasını indirmek
için QR kodunu taratın

NINA uygulamasını indirmek
için QR kodunu taratın

www.koblenz.de/feuerwehr

Yayınlayan:
Yangın ve afet koruması
Schlachthofstraße 2-12
56073 Koblenz
Tel: +49 (0)261 40404-0
Faks: +49 (0)261 40404-8800
e-posta: info@feuerwehr.koblenz.de

Halkın tehlike durumunda
uyarılması ve bilgilendirilmesi

HANGI SIREN IKAZLARI VARDIR?

UYARI!
1 Dakika

1 dakika süren,
yükselip alçalan siren sesi

Bölgenizde bir tehlike var

Sakin olun!
Davranış kurallarına uyun!

NE YAPMALIYIM?
DAVRANIŞ KURALLARI
 Sakin olun!
 Hoparlör anonslarına dikkat edin!
 Ev veya binaya girin!
 Pencere ve kapıları kapatın!
 Yardıma ihtiyaç duyan çocuklar ve insanlara yardım
edin ve yardım arayan insanları yanınıza alın!
 B elirtilmiş olan bilgilendirme kaynaklarını kullanın!
(Arka sayfaya bakın)
 Binanızdaki komşuları da bilgilendirin!
 Ç ocuklarınızı okulda veya anaokulunda bırakın,
orada güvendeler!
 Klimayı veya havalandırmayı kapatın!
 S adece kendiniz tehlike altındaysanız 112 acil çağrı
hattını arayın!

Tehlike Geçti
Düz siren sesi 1 Dakika
www.koblenz.de/feuerwehr

1 Dakika

Artık tehlike kalmadı

Daha önceden belirtilmiş olan
davranış kuralları kaldırılmıştır.

NE ZAMAN IKAZ EDILIRIM?
Hasar olayları güvenliğinizi ve mülkünüzü tehdit
eder! Halkın ikaz edilmesi ve bilgilendirilmesi,
yangın ve afet korumanın önemli bir unsurudur.
Sizler vatandaş olarak doğru biçimde davranarak
hem kendi güvenliğiniz hem de yakınlarınız ve
komşularınızın korunması konusunda önemli bir
katkı sağlayabilirsiniz.
SIZI ŞU DURUMLARDA IKAZ EDERIZ:
 Büyük yangınlar
 Fırtına
 Sel baskını
 Bomba imhası
 Zararlı madde yayılması
 diğer akut tehlikeler
Bunların bölgenizdeki büyük insan topluluklarını
tehdit etmesi durumunda.

