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Усі системи попередження про кризи та катастрофи будуть перевірятися по 
всій Німеччині в загальнонаціональний день попередження.

Коли?  У четвер, 8 грудня 2022 року об 11 год. 

Чому? Федеральна влада, органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування перевіряють усі системи оповіщення про кризи та 
катастрофи.  Важливо протестувати всі технічні можливості, перевірити 
працездатність всіх засобів  і виявити можливі слабкі місця. 

Мета?  Інформування людей про наявні засоби попередження, підвищення 
рівня інформації про цивільний захист, підготовка до можливих кризових 
ситуацій, таких як екстремальні погодні умови, лісові пожежі, повені або 
довготривалі збої в електропостачанні.

Великі пошкодження будь-якого характеру та небезпечні ситуації 
можуть загрожувати вашій безпеці та вашому майну!  У разі небезпеки 
вас попередять на місці, щоб ви могли підготуватися до небезпеки та 
поводитися правильно.

ПЕРЕЛІК ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
Використовуйте якомога більше джерел отримання таких  сигналів.
У Німеччині використовуються різні засоби для передачі попередження, 
які залежать, серед іншого, від джерела живлення чи підключення 
до Інтернету.  Щоб точно отримати попередження, рекомендується 
використовувати різні можливості.

 ЩО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ У 
ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНЬ 

ПРИЧИНИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ПРО ЩО 
ЙДЕТЬСЯ?

Ніколи не використовуйте номери екстреної допомоги 110 або 112 для отримання інформації!

Це лише для екстрених випадків!



ЗАСОБИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

 УВАГА

Якщо цей сигнал сирени лунає в екстреній ситуації, необхідно знайти 
закриті приміщення та зачинити вікна та двері.  Вам також слід звернути 
увагу на оголошення через гучномовець поліції чи пожежної охорони, а 
також на повідомлення місцевих радіостанцій.  Також має сенс повідомити 
сусідів.

     Після закінчення 

Протягом однієї хвилини звучатиме безперервний сигнал. Небезпека 
минула.  Будь ласка, повідомте сусідів та друзів.

Оповіщення служб 
пожежної безпеки.

Хвилинний безперервний звуковий сигнал, який двічі перериваєтья.  
Небезпеки немає! Пожежна служба напоготові.

Перевірка сигналів 
попередження 

Поєднання двох сигналів: відбій- попередження - відбій
 Небезпеки немає!

Попередження можна отримати різними способами, наприклад, через:

 Сигнал сирени 
Щоб швидко й безпомилково попередити вас про раптову небезпеку, навіть коли ви спите, у районі Märkischen Kreis використовуються стаціонарні та 
мобільні сирени.

Аудіо



Сигнали автомобілів
Транспортні засоби, які використовуються для запобігання небезпеці, 
наприклад, пожежною службою та поліцією, можуть використовуватися, 
якщо необхідно, для оголошення попереджувальних повідомлень через 
гучномовець.  Ці оголошення зазвичай містять зверення типу «закрийте всі 
двері та вікна», щоб в разі потреби  захистити населення.

Радіо
У районі Мärkischen Kreis радіостанції WDR2 і Radio MK надають інформацію 
про пошкодження у разі аварії.  У разі передачі термінових попереджень 
програма трансляції з цією метою переривається.  З активованою «кнопкою 
TA»/«кнопкою TP» ви також отримуватимете попередження в автомобілі, 
коли слухатимете музику.

Соціальні мережі/інтернет сторінки
Актуальну інформацію можна знайти на 
каналах соціальних мереж району 
Мärkischen Kreis. 

Мобільний додаток попередження NINA
За допомогою додатка для екстреної інформації та новин, скорочено NINA, 
ви можете отримувати важливі попередження від служб цивільного захисту 
про різні небезпечні ситуації, його можна встановити за допомогою 

Стільникове мовлення
В день оповіщення 8 грудня починається тестовий етап нового оповіщувача 
«Стільникове мовлення».  Попереджувальні повідомлення надсилаються 
на всі смартфони/звичайні мобільні телефони. Система передбачає 
переривання трансляції.
Щоб отримувати такого роду сповіщення, ви завжди повинні мати останні 
оновлення для вашого смартфону відповідно.
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