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Podczas ogólnokrajowego dnia ostrzegawczego w całych Niemczech 
testowane są wszystkie systemy ostrzegania przed sytuacjami 
kryzysowymi i katastrofami.

Kiedy?  W czwartek, 8 grudnia 2022 roku, o godzinie 11.00. 

Dlaczego?  Władze federalne, stanowe i lokalne testują wszystkie 
systemy ostrzegania przed sytuacjami kryzysowymi i katastrofami. 
Ważne jest przeszkolenie z procedur technicznych, sprawdzenie środków 
ostrzegawczych pod kątem ich funkcjonalności i ewentualnych słabych 
punktów.

Cel? Informowanie o różnych sposobach ostrzegania, podnoszenie 
świadomości w zakresie ochrony ludności, przygotowanie do sytuacji 
kryzysowych, takich jak ekstrema pogodowe, pożary lasów, powodzie 
czy nawet długotrwałe przerwy w dostawie prądu. 

Duże zdarzenia szkodowe i sytuacje niebezpieczne mogą zagrażać 
Państwa bezpieczeństwu i mieniu! W razie niebezpieczeństwa 
zostaniecie Państwo więc ostrzeżeni na miejscu, aby Państwo mogli 
przygotować się na niebezpieczeństwo i zachować się właściwie.

ŚRODKI OSTRZEGAWCZE
Stosować jak najwięcej urządzeń ostrzegawczych!
W Niemczech stosowane są różne środki ostrzegawcze, w zależności 
m.in. od zasilania czy połączenia internetowego. Aby w każdym 
przypadku otrzymać ostrzeżenie, zaleca się stosowanie różnych środków 
ostrzegawczych.

CO SIĘ DZIEJE W DNIU NARODOWEGO 
OSTRZEŻENIA?

OKAZJE DO OSTRZEŻEŃ: DLACZEGO 
WYDAJE SIĘ OSTRZEŻENIA? 

Nigdy nie używaj numerów alarmowych 110 lub 112 do uzyskania informacji! 

Są one przeznaczone wyłącznie na sytuacje awaryjne!



ŚRODKI OSTRZEGAWCZE

 Ostrzeżenie

Jeśli w sytuacji zagrożenia usłyszymy ten sygnał syreny, należy szukać 
zamkniętych pomieszczeń oraz zamknąć okna i drzwi. Ponadto należy 
nasłuchiwać komunikatów głośnikowych policji lub straży pożarnej, a 
także komunikatów w lokalnych stacjach radiowych. W razie potrzeby 
przydatne może być również poinformowanie sąsiadów.

   Odwołanie alarmu

Jednominutowy ciągły dźwięk. Niebezpieczeństwo minęło. Prosimy o 
poinformowanie sąsiadów i znajomych.

 Alarmowanie  
           straży pożarnej

Minutowy ciągły ton, przerywany dwukrotnie. Nie ma żadnego 
zagrożenia!  Zaalarmowana zostaje straż pożarna.

 Alarm testowy

Kombinacja dwóch tonów: odwołanie – ostrzeżenie - odwołanie.
Nie ma żadnego zagrożenia!

Ostrzeżenie może dotrzeć do Państwa na różne sposoby, na przykład poprzez:

Syreny 
Syreny stacjonarne i mobilne są stosowane w Märkischer Kreis, aby szybko i jednoznacznie ostrzegać o nagłym niebezpieczeństwie, nawet podczas 
snu.

Próba dźwiękowa 



Pojazdy głośnikowe
Pojazdy używane w sytuacjach kryzysowych, np. przez straż pożarną 
i policję, mogą być w razie potrzeby wykorzystywane do ogłaszania 
komunikatów ostrzegawczych przez głośnik. Ogłoszenia te zawierają 
zazwyczaj. żądania, takie jak „zamknij wszystkie drzwi i okna“, dla 
ochrony ludności.

Radio
W Märkischer Kreis informacje o zdarzeniu szkodowym przekazują w 
razie wypadku stacje radiowe WDR2 i Radio MK. W przypadku ostrych 
ostrzeżeń emitowany program jest w tym celu przerywany. Przy 
aktywnym „Przycisku TA“/“Przycisku TP“ otrzymujesz w samochodzie 
ostrzeżenia także podczas słuchania własnej muzyki.

Social Media/strona internetowa  
AKTUALNE INFORMACJE MOŻNA 
ZNALEŹĆ NA KANAŁACH 
SOCIAL MEDIA MÄRKISCHER KREIS.

Aplikacja ostrzegawcza NINA
Dzięki aplikacji do przekazywania informacji i komunikatów alarmowych, 
w skrócie NINA, można otrzymywać ważne ostrzeżenia od obrony 
cywilnej w różnych sytuacjach zagrożenia

Cell Broadcast
Dzień ostrzeżeń 8 grudnia to początek fazy testowej nowego narzędzia 
ostrzegawczego „Cell Broadcast“. Tutaj wiadomości ostrzegawcze są 
wysyłane do wszystkich smartfonów/ konwencjonalnych telefonów 
komórkowych znajdujących się w komórce radiowej. System zastępuje 
funkcję wyciszenia. 
Aby otrzymywać ostrzeżenia poprzez „Cell Broadcast“, najnowsze 
aktualizacje muszą być zawsze pobrane na smartfonie.
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