Siren alarmında davranış kurallari
Itfaiye örgütü Kassel’den önemli bilgiler

Sevgili Kasseli vatandaşlar,

tehlikeli durumlarda çoğu insanlarımizı acil uyarmamız gerekir. Bu
brosür sizi siren sinyaleri ve tehlike anında davranıs kuralları hakkında
bilgilendirir. Ayrıca radyo, internet sayfasi (www.notfall.kassel.de) ve
Kassel belediyesinin sosyal medyası sizi uyarır ve bilgi sahibi eder.

Kassel belediyesi siren işletmesini yüklenmekdedir ve 25 siren şehir
bölgelerine dagitilmişdır. Her türlü tehlike anında, cikan dumanlarda,
veya tır kazasında ve kaza anında kimyasal maddeler dağılınca, Itfaiye
Örgütü Kassel siren sesini acmaktadır. Ayrıca Fulda‘ da sel anında siren
sesi calınır.

Güvenliğe çok önem veriyoruz. Acil durumlarda siren sinyalı çok önemlidir, mesela tehlikeli bölgelerde gezen vatandaşlari uyarir ve hayat
kurtarır. Tehlikeli bölgelerde kapalı ve yüksek binalar seciniz ve pencereleri, kapilari kapatınız. Havalandırmalari kapatınız.

Broşürdeki bilgikanallarından ve Kassel sosyal medyadan itfaiye örgütü
devam bilgi vermekdedir. Hızlı bilgilendirme bilgi kanallarına bağlıdır.

Itfaiye örgütü Kassel, şehirde her sene 25 sireni test ediyor. Böyle tür
denetimler Kassel bilgi kanallarından evvelden bildiriliyor. Genelde
cumartesileri saat 10 da başliyor. Itfaiye siren denetimi vatandaşlara
tehlike anında ve acil durumda davranış kurallari hakkında bilgi sahibi
ediyor. Bu denetim güvenlik ve hayat kurtarma acısından çok önemlidir.

Halk uyarı ve bilgisi

Nasıl uyarırız?
Iki değişik siren sinyali vardır.
Itfaiye örgütün ve sivil korumanın alarm sinyali:
Bir dakikalik ses iki kez kesintili.
Kassel şehrinin 7 gönüllü itfaiyecisi ve yardım organizasyonu sivil
korumada telsiz haberleşme ile kullanılmaya cağrılır. Bunun adı
sessiz alarmdır. Telsiz haberleşme başarısız olursa, gönüllü itfaiyecesi ve yardım organizasysonu siren sinyali ile cağırabilinir.

Uyarı: bir dakikalık yüksek bir uğultu. Acil durumlarda siren sinyalı çok
önemlidir, mesela tehlikeli bölgelerde gezen vatandaşları uyarır ve hayat
kurtarır.

Siren alarmında davranış kuralları
• Pencereleri, kapılari kapatınız
• Yüksek binalar seciniz (mevcutsa)
• Klima ve havalandırmalari kapatınız
• (Yabancıları) Insanları yanınıza alınız
• Acil durum hakkında bilgi sahibi olunuz (radyo,internet)
• Ikaz durumu bitene kadar böyle kalınız
Information:
• Internet unter www.notfall.kassel.de
• Twitter: www.twitter.com/stadtkassel
• Facebook: www.facebook.com/stadtkassel
• Radio einschalten: Radio hr1, 99,9 Mhz; ffh, 103,7 Mhz
Diğer bilgiler ve akustik siren alarm sesini burdan dinleyebilirsiniz: www.notfall.kassel.de
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