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صفارة إنذار –
ما الذي يجب اإلنتباه إليه؟

Bevölkerungsschutz

عربي



صفارات اإلنذار ضمن نطاق المدينة

عزيزتي المواطنة و عزيزي 
المواطن

م يكون أي أحد متحضراً لها. يكون  اً، إذا ل ب تحصل كارثة غال
تنبيه المواطنين بسرعة أو  ليل ل اً بشكل خاص في ال الوضع صعب

إلبالغهم بالسرعة الكافية و على كامل المساحة الجغرافية إذا 
تواجد خطر شديد.

عتبر وظيفة قانونية مهمة  تنبيه المواطنين حول المخاطر ُي
لمناطق، المدن، و النواحي. إصدار إشارات صوتية عبر صفارات  ل

باه أعداداً كبيرًة من المواطنين  ت لفت ان عتبر إمكانية ل اإلنذار ُي
لخطر ما بسرعة. ُيمكن أن يتم تهديد أمن و ملكيات المواطنين في 

حالة الكوارث و األحداث المؤذية الكبيرة.

يوجد في دارمشتادت نظام صفارات إنذار من أجل هكذا أوضاع.

الية حول إشارات  ت الرجاء أن تنتبه حضرتك إلى المعلومات ال
صفارات اإلنذار و معانيها.



 تنبيه 
– يتواجد خطر ما –

قواعد السلوك
–  إبحث مباشرًة عن بناء مغلق و فكر في حالة 
الخطر باألشخاص الذين اليملكون مساعدة 

ضمن محيطك
–   أغلق النوافذ و األبواب، أطفئ أجهزة التهوية 

والتكييف
–  أحضر لنفسك معلومات:

)HR, Radio FFH( شّغل الراديو  –  
اإلنترنت  –  

تطبيقات اإلنذار  –  

إرشادات
نشأ اإلطفاء الخاص بمدينة دارمشتادت هاتف  ُي

للحصول على المعلومات في حالة األحداث ذات 
الضرر الكبير.

رقم الهاتف 13-2060 )06151(



 إزالة تنبيه
– ال يتواجد خطر –

تسمع نغمة مستمرة مدتها دقيقة واحدة: نهاية الخطر 
الشديد

تجربة قصيرة
تسمع نغمة مستمرة مدتها بضعة ثواني. يتم إعادتها 
تقني لصفارات  عند الحاجة. تجربة قصيرة للفحص ال

اإلنذار.

إنذار اإلطفاء
تسمع نغمة مستمرة مدتها دقيقة واحدة.

مرتين غير منقطعتين

يتم في دارمشتادت إطالق صافرات اإلنذار التجريبية عّدة مرات 
في السنة. يتم إعالنها باكراً عبر الوسائط المتعددة و على الموقع 

اإللكتروني لإلطفاء في دارمشتادت



NINA تطبيق اإلنذار
مع تطبيق معلومات و أخبار الطوارئ » NINA « الخاص 

باإلتحاد تحصل على كل التنبيهات، والتي سوف ُترسل 
 BIWAPP( بشكل أوتوماتيكي على تطبيقات إنذار أخرى

و hessenWARN على سبيل المثال(

في حالة الحوادث، الحرائق أو الحاالت اإلسعافية الشديدة 
و التي من المحتمل أن تشكل خطراً على الحي

تحميل التطبيق

تطبيقات  متجر ال
Google Android

تطبيقات متجر ال
 iOS

لمدنيين. تصف حماية  عتبر صفارة اإلنذار كإشارة حماية ل ُت
لدفاع عن المواطنين المدنيين في وجه  المدنيين تدابير ل

المخاطر. إشارة حماية المدنيين العالمية هي في نفس الوقت 
ية فية برتقال مثلث أزرق على خل

تجد معلومات أكثر حول موضوع حماية المدنيين و الحماية من 
www.bbk.bund.de :الكوارث تحت الرابط

حماية الشعب
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نداء الطوارئ 112
في حالة الحوادث، الحرائق أو الحاالت اإلسعافية الشديدة و التي من 

المحتمل أن تشكل خطراً على الحياة

الناشرة | التواصل

م دارمشتادت مدينة العل
إطفائية دارمشتادت
شارع ببسمارك 86
64293 دارمشتادت

هاتف: 780-00 06151
فاكس: 780-1009 06151

feuerwehr@darmstadt.de :البريد اإللكتروني
www.feuerwehr-darmstadt.de :الموقع اإللكتروني

تجد حضرتك نشرة اإلعالنات و أيضاً المعلومات حول 
صفارة اإلنذار بلغات أخرى تحت الرابط التالي:

https://www.feuerwehr-darmstadt.de/
buergerinfo/warnung-der-bevoelkerung/sirenen/

تجد حضرتك نشرة اإلعالنات و أيضاً المعلومات حول صفارة اإلنذار 
بلغات أخرى تحت الرابط التالي:

https://www.feuerwehr-darmstadt.de/buergerinfo/
warnung-der-bevoelkerung/sirenen/


