
warnung.nrw

Şiren sesleri

Siren sesi (inip çıkan bir ses)

Bu uyarı, bir radyo kanalını açmanız ve anonsları 
 dinlemeniz içindir. 

Uyarı sonu 
Kesintisiz ses

Deneme atarmı
Uyarı sonu – Uyarı – Uyarı sonu
seslerinden oluşan bir kombinasyon

İtfaiye alarmı
İki kez ara verilen kesintisiz ses

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin düzenlediği  
eyalet çapındaki uyarı günü her yıl Eylül ayında  
gerçekleşmektedir.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti
İçişleri Bakanlığı

Friedrichstrasse 62–80
D-40217 Düsseldorf
Telephone +49 211 871-01
poststelle@im.nrw.de
www.im.nrw 

Diğer bilgi ve davranış bilgilerini www.warnung.nrw 
 adresinde ve ayrıca NRW İçişeri Bakanlığının web 
 sayfasında ve belediye ile beldelerin resmi bilgi  
kaynaklarında bulabilirsiniz.

Siren sesilerimi şuradan dinleyebilirsiniz:  
www.warnung.nrw/sirenen



Uyarı sebepleri
Neden uyarılır?

Büyük hasarlara yol açan olaylar ve tehlikeli durumlar 
güvenliğinizi ve mal varlığınızı tehlikeye atar!

Tehlikeye hazırlıklı olmanız ve doğru hareket edebilmeniz 
için tehlike durumlarında doğrudan bulunduğunuz yerde 
bilgilendirilirsiniz.

Halkı uyarma sebepleri şunlar olabilir: 

• Büyük yangınlar
• Kötü hava koşulları
• Sel tehlikesi
• Ani bomba imhaları
• Zararlı madde sızıntısı
• Diğer ani tehlikeler

Davranış bilgileri
Güvenliğim aynı zamanda benim sorumluluğum!

Siz de yardım edin ve davranış bilgilerini dikkate alın, 
örneğin:

• Sakinliğinizi koruyun
• Bina ve dairenize gidin/çıkın
• Komşularınıza haber verin
• Kapı ve pencereleri kapatın
• Radyoyu açın (yerel radyo kanalı, WDR 2; 

elektrikler kesildiğinde: araba radyosu)
• Acil çağrı hatlarını (110 veya 112) meşgul etmeyin! 

Sadece acil durumda arayın!

Uyarı araçları
Nasıl uyarılır?

Çoğunlukla çeşitli uyarı araçlarının bir karışımı ile  
uyarılırsınız.

Bu sebeple bir uyarı size farklı yollardan ulaşabilir, örneğin:

• Sirenler
• Hoparlörlü araçlar
• Radyo ve televizyon
• Uyarı uygulamaları, örneğin NINA 
• Sosyal medya

Ücretsiz Download:

Tehlike oluşur

Büyük bir yangın, yol açtığı 
dumandan dolayı çevre için 
tehlike oluşturabilir.

Doğru hareket edin

örneğin pencereleri ve 
kapıları kapatın!

Sirenler duyulur

Çevre sakinleri “Tehlike 
durumunda uyarı” sinyal 
sesini duyarlar

Bilgi alın

Davranış bilgileri özellikle 
radyo üzerinden bildirilir.

Siren ötüyor: Ne yapmalı?


