BİLGİ

SİREN TESTİ

Groß-Gerau Bölgesi,
www.kreisgg.de
adresinde akut hasar vakaları ve bundan
kaynaklanan tehlikeler hakkında anında
bilgi sağlanmaktadır.

Groß-Gerau Bölgesinde siren kontrolü /
Alarm Uyarı günleri

www.kreisgg.de
Uzun süreli hasar vakalarında, bölge
idaresi kriz yönetimi tarafından,
vatandaş telefon yardım hattı devreye
sokulacaktır.
Vatandaş telefon yardım hattı
aktivasyonu kamusal kitle iletişim
araçları (basın ve radyo) vasıtasıyla ve
www.kreisgg.de adresinden
duyurulacaktır. Bunun üzerine sakinler
telefon yardım hattına şu numaradan
ulaşılabilecektir:

06152 / 98 98 98
Bölge idaresi tehlike önleme
departmanı,

www.gg112.de
Baskı
Yayımcı
Groß-Gerau Bölgesi Bölge Komitesi
Güvenlik Departmanı
Wilhelm-Seipp-Straße 4
64521 Groß-Gerau
Tel.: 06152 989 918
Faks: 06152 989 888
E-Posta: katastrophenschutz@kreisgg.de
İnternet: www.gg112.de veya www.kreisgg.de
© Ağustos2021
Her hakkı saklıdır; Kısmen de olsa, yalnızca
yayımcının izniyle tekrar basılmasıdır

Yılda iki uyarı/alarm gününde, sirenler,
halkı uyarmak için siren sinyalleri
etkinleştirilerek test edilirler.
İlgili tarihler önceden basın ve sosyal
medya aracılığıyla duyurulacaktır.

Önümüzdeki günlerdeki siren testi ile
ilgili alarm verilmesine ilişkin ilave bilgiler

www.gg112.de
adresinde mevcuttur.
Sirenler etkinleştirildiğinde,
kullandığınız uyarı uygulamalarına
(KATWARN, hessenWARN, NINA ve
diğerleri) ait bilgiler de yayınlanır.
Alarm Uyarı günlerinde siren ve alarm
uygulamalarının devreye sokulmasının
yanı sıra kamu ve özel radyo ve
televizyonlarda, sosyal medyada,
günlük basında ve belediyelerin yerel
duyuruları ile uyarı ve bilgilendirme yapılır.

Groß-Gerau Bölgesi
Tehlikeye karşı
Savunma/Koruma Planı
Groß-Gerau Bölgesinde
Nüfusun
uyarılması
ve bilgilendirmesi

ÖNSÖZ

SİRENLER

SİRENLER

Sevgili Yurttaşlar,
Talihsizlik, en nadir durumlarda kendini
ilan eder. Bu genellikle kimse buna
hazırlıklı olmadığında olur. Özellikle
geceleri, örneğin büyük yangınlar,
zehirli gaz sızıntıları, doğal afetler veya
diğer tehlikeli durumlar insanlar, çevre
veya mülk için tehlike oluşturduğunda,
nüfusu hızlı ve kapsamlı bir şekilde
uyarmak ve/veya derhal bilgilendirmek
gereklidir.

Bölgedeki sirenler sadece itfaiyeyi uyarmak için değil,
aynı zamanda halkı uyarmak için de kurulmuşlardır.
Sirenler yüksek seslidir ve geniş bir yarıçap içinde
duyulmaları mümkündür.
Prensip olarak, insanları yaklaşan bir tehlike hakkında
uykularından uyandırmak için çok uygundurlar.
Günlük yaşamda dikkat çekmektedirler Sirenler sözde
uyandırma etkisi olarak adlandırılırlar.

Siren sinyali "Tehlike

* Metin kaynağı: www.bbk.bund.de

Siren sinyali "Sakinlere

UYARI Uygulamaları

uyarı"

Bir dakikalık kesintisiz ses tehlike geçti anlamına
gelmektedir. Bu durum, artık nüfus için herhangi bir
tehlike olmadığı için "Sakinlerin uyarılması" altında
listelenen davranış kurallarına uyulması gerekmediği
anlamına gelmektedir. "Her şey temiz/Tehlike geçti"
uyarı işareti hâlihazırda yapım aşamasındadır.

Tehlike oluşumu

Örneğin büyük çaplı bir yangın-Duman gelişimi
nedeniyle çevre için tehlike arz etmesi mümkündür.

Not:
Siren sinyali "Yangın

Sirenlerin duyulması

> SAKİNLERİN UYARILMASI <
Sakinlerin sirenleri duyması

Alarmı"

1 dakika boyunca sürekli ses
(2x aralıklı)
Bazı belediyelerde, itfaiyecileri uyarmak için bir
"yangın alarmı" sireni kullanılmaktadır.

hessenWARN-Uygulaması
Uygulamada isteğe bağlı olarak açılıp kapatılabilen
koruyucu melek işlevi ve diğer uyarı konuları
sağlanmaktadır. Ayrıca uygulama, konum
koordinatlarının iletimi ile acil arama işlevine sahiptir.
hessenWARN da uygulama mağazalarından ücretsiz
olarak indirilebilmektedir.

Doğru tepki verilmesi
Bilgiler

Örneğin pencerelerin ve kapıların
kapatılması!

Talimatlar radyo, bölgesel televizyon programları, uyarı
uygulamaları ve İnternet aracılığıyla sağlanmaktadır.

www.hessenwarn.de

1 dakika boyunca kesintisiz sürekli ses

Belediyenizdeki uygunluk durumu, ilgili siren testinden
önce basından temin edilebilir.

1 dakikalık uğultu
(yüksek ve alçak)

Groß-Gerau sakinlerini büyük çaplı
yangınlar veya endüstriyel kazalar, su baskını
durumunda daha iyi uyarabilmek ve bilgilendirebilmek
için Bölge yönetimi/Tehlike önleme
Departmanı hessenWARN uyarı sistemini devreye
almıştır. Söz konusu sistem, posta kodu uyarıları ve
nasılcdevam edileceğine ilişkin talimatlarla
birlikte hasar durumu bilgileri sağlamaktadır.
Alman Meteoroloji Servisinden şiddetli hava durumu
uyarıları da otomatik olarak verilmektedir.
Groß-Gerau bölgesi sakinleri, uygulama mağazalarında
ücretsiz olarak bulunan KATWARN ve NINA uyarı
uygulamaları ile eşzamanlı olarak uyarılırlar.

geçti işareti"

