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ً
أيضا
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ي يوم اإلنذار عىل 
ا �ف ي مان ي جميع أنحاء أل

يتم اختبار جميع أنظمة اإلنذار لألزمات والكوارث �ف
مستوى البالد.

اًحا ( 2022 الساعة 11 صب ؟ يوم الخميس 8 كانون األول )ديسم�ب م�ت

لماذا ا؟ تخت�ب الحكومات الفيدرالية وحكومات الواليات والحكومات المحلية جميع أنظمة 
اإلنذار لألزمات والكوارث.

من المهم إجراء تدريب عىل وظائف العمليات الفنية وأجهزة اإلنذار وذلك من أجل التحقق من 
ية وجود نقاط ضعف بها. تها ولكشف إحتمال جاهزي

؟ ي
ماذا يستهدف يوم اإلنذار )التحذير( الوط�ف

تعريف الناس بأجهزة اإلنذار المختلفة و الحماية المدنية بشكل أفضل ، وذلك من أجل 
اإلستعداد لحاالت األزمات الطارئة وكوارث الطبيعة مثل الطقس القاسي ، وحرائق الغابات ، 

ي عىل المدى الطويل.
ا�ئ ار الكهرب تي والفيضانات ، أو انقطاع ال

ها  تهديد  ة من شأن ة وتعرضكم لمواقف خط�ي ار كب�ي يمكن لكوارث الطبيعة  أن تحدث أ�ف
ي الموقع الذي 

ي حالة وجود خطر ، سيتم تحذيركم �ف
سالمتكم وسالمة ممتلكاتكم، حيث �ف

تتواجدون به وحينها ستتمكنون من االستعداد للخطر والترصف بشكل صحيح.

 أجهزة إنذار وتحذير متعددة 
يتم بهذا اليوم إستخدم أك�ب عدد ممكن من أجهزة اإلنذار )التحذير(!

ية أو  ائ ي تعتمد عىل مصدر الطاقة الكهرب ا ، وال�ت ي مان ي أل
يتم استخدام أجهزة إنذار مختلفة �ف

أنكم  تأكد ب نت، حيث يتم باستخدام أجهزة تحذير متنوعة من أجل ال عن طريق االتصال باإلن�ت
الفعل. لقيتم التحذيرب ت

؟ ي
ي يوم اإلنذار )التحذير( الوط�ف

ماذا يحدث �ف لماذا يتم إطالق أجهزة اإلنذار )التحذير(؟

ي حال سماعكم لصافرات اإلنذار ال تستخدموا أبًدا أرقام الطوارئ 110 أو 112 للحصول عىل معلومات!
�ف

هذه لحاالت الطوارئ فقط!



أجهزة اإلنذار:

تحذير         

لة فهذا ينذر بوجود حالة طوارئ ،  إذا انطلقت إشارة أوصافرة إنذار بشكل متواصل ولمدة طوي
نبيهات  اه إىل ت ب ت  اإلن

ً
نوافذ واألبواب، ويجب أيضا حينها يجب البحث عن غرف مغلقة وإغالق ال

تنبيهات   ال
ً
طة أو رجال اإلطفاء وكذلك أيضا ات الصوت الصادرة عن ال�ش وتعليمات مك�ب

تعليمات الصادرة عن محطات الراديو المحلية. وال
ان.  إبالغ الج�ي

ً
كما يفضل أيضا

     
التحذير الواضح

  إبالغ 
ً
تهاء الخطر، بهذه الحالة ير�ب أيضا ي إن صافرة إنذار متواصلة لمدة دقيقة واحدة تع�ف

ان واألصدقاء. الج�ي

 
تنبيه رجال االطفاء

، ال يوجد خطر. ف صافرة إنذار متواصلة لمدة دقيقة واحدة ، متقطعة مرت�ي
نبيه رجال اإلطفاء. ها ت يتم من خالل

اإلنذارالتجريب
ي )إختبار اإلنذار(

: التحذير الواضح - تحذير - التحذير الواضح ف ج من نغمت�ي ـ ـ ـ ـ مزي
ي أنه لم يعد هناك خطر! هذا يع�ف

: يمكن أن يصلكم تحذير بطرق مختلفة ، عىل سبيل المثال ع�ب
 
صافرات االنذار
َس فيه من خالل إيقاظكم َب

َ
لتحذيركم من المخاطر المفاجئة ب�عة وبشكل ال ل

تة والمتحركة. اب ث كشة كرايز يتم اعتماد استخدام صافرات اإلنذار ال ي م�ي
ف ، حيث �ف ائم�ي  ح�ت عندما تكونوا ن

عينة صوتية



ات الصوت مركبات )سيارات( مك�ب
طة( لتجنب األخطار ، عىل سبيل المثال من  يمكن توظيف مركبات الخدمة )اإلطفاء أو ال�ش

ي ع�ب مك�ب 
طة ، إذا لزم األمر إلعالمكم عن طريق رسائل التحذير الصو�ت قبل رجال اإلطفاء وال�ش

الصوت، تحتوي هذه التحذيرات عادًة عىل تعليمات أو إشعارات مثل „إغالق جميع األبواب 
نوافذ“ لحماية السكان. وال

الراديو
ر  كشة كرايز ، توفر المحطات اإلذاعية WDR2 و Radio MK معلومات حول حدوث الرصف ي م�ي

�ف
ي حالة وقوع حادث خطر.

�ف
تعليمات المتعلقة بها.  المخاطر  وال امج البث إلعالمكم ب ي الحاالت الطارئة يتم قطع برن

�ف
ة „ TA“ / „ TP“ )هذه األزرار موجودة عىل واجهة جهاز الراديو أو  المسجلة  ف كما أنه مع تفعيل م�ي

 جميع التحذيرات ح�ت عندما تكونوا تستمعون إىل 
ً
بجميع أنواع السيارات( ستصلكم أيضا

اء القيادة. ن الموسي�ت الخاصة بكم أث

نت وسائل التواصل االجتماعي / مواقع اإلن�ت
يمكن العثور عىل المعلومات المحّدثة أول بأول عىل صفحات التواصل االجتماعي الخاصة 

كشة كرايز )Märkischer Kreis( ع�ب إنستغرام أو فيسبوك.  م�ي ـ ب

Warn-App NINA تطبيق
ي تحذيرات مهمة ألجل الحماية 

ار  NINA تل�ت يمكنكم من خالل تطبيق معلومات الطوارئ واألخب
ة المختلفة. المدنية من المواقف الخط�ي

“Cell Broadcast„ البث الخليوي
( ستبدأ مرحلة اختبار نظام  ثامن من كانون األول )ديسم�ب ي ال

ي �ف ي يوم اإلنذار )التحذير( الوط�ف
�ف

.“Cell Broadcast„ ة البث الخليوي ف التحذير الجديد ع�ب م�ي
ي 

تقليدية �ف ة ال حيث سيتم إرسال رسائل التحذير إىل جميع الهواتف الذكية أو الهواتف المحمول
البث الخليوي „Cell Broadcast“ كما سيتجاوز هذا النظام خاصية كتم الصوت.

لها عىل  ي ف ي تم ت�ف ا آخر التحديثات ال�ت ًم نبيهات البث الخليوي ، يجب أن يكون لديك دائ ي ت
تل�ت ل

. هاتفك الذكي
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