حمبیك
ًواختي آژیرها
اگر یک ساًحه یا بالی بسرگ خطر آسیب جاًی یا هالی حاد را به هوراه داشته باشد،
ایي اهکاى وجود دارد که هردم داًوارک را به وسیله سیستن هشدار صوتی
الکتروًیکی هلی داًوارک از ایي خطر آگاه کرد.
ضیطتن ُشذار صْتی
بِرٍبرداری از ضیطتن ُشذار صْتی ّ هذیریت آى بر عِذٍ آژاًص
هذیریت بحراى داًوبرک ( )Beredskabsstyrelsenاضت.
ایي ضیطتن هجوْعب ً دارای  870,1آژیر اضت ّ در حذّد  %10از
هردم داًوبرک را تحت پْشش دارد .بِرٍگیری از یک هٌبع برق
اضطراری اهکبى بِرٍبرداری از آژیرُب در ٌُگبم لطع برق را فراُن
ضبختَ اضت.
آژیرُب بَ ضبختوبىُب یب تیرکُبی ّیژٍ در شِرُب ّ هٌبطك شِری
دارای بیش از ً 87000فر جوعیت هتصل شذٍاًذ .در خبرج از ایي
هٌبطك ،تصوینبرای اضتفبدٍ از آژیرُبی ُوراٍ بر اضبش ضیبضت هرتبط
گرفتَ هیشْد.
ُشذارُبی پلیص

از ایي ضیطتن ُشذار صْتی هیتْاى در ٌُگبم ّلْع حْادث یب بالیبی بسرگ اضتفبدٍ کرد.

ضیگٌبلُب
آژیرُب ،ضیگٌبل صْتی ّیژٍای را برای اعالم ّضعیت خطر پخش
هیکٌٌذ.

در ٌُگبم ّلْع حْادث یب بالُبی بسرگ ،پلیص هیتْاًذ از آژیرُب
اضتفبدٍ کٌذُ .وسهبى ،پیبم ُشذار از طریك دّ کبًبل تلْیسیًْی هلی RD
ّ  2VTپخش هی شْد.

ایي ضیگٌبل هرکب از صذایی اضت کَ بَ ضرعت یلٌذ هیشْد ّ ضپص بَ
تذریج ضعیف هیشْد .ایي ضیگٌبل هجوْعب ً چِبر ببر بَ هذت  15ثبًیَ
پخش هی شْد.

پلیص آژیرُب را بَ کبر هیاًذازد .پلیص هیتْاًذ کل هردم را بَ طْر
ُوسهبى تحت پْشش لرار دُذ .از ضیطتن ُشذار صْتی هیتْاى بَ
صْرت هٌطمَای یب هحلی اضتفبدٍ کرد .یعٌی پلیص هیتْاًذ آژیرُب را بَ
طْر جذاگبًَ فعبل کردٍ ّ بَ ًْاحی خبصی ُشذار دُذ.

ضیگٌبل خطر بَ ایي شکل اضت:
ضیطتن ُشذار صْتی پص از برطرف شذى خطر ًیس هْرد اضتفبدٍ لرار
هیگیرد .ضیطتن صذای دیگری برای اعالى برطرف شذى ّضعیت خطر

افراد کن-شٌْا یب دچبر اختالل شٌْایی هیتْاًٌذ هشترک ضیطتن ُشذار
 Beredskabsstyrelsenشذٍ ّ ُشذارُب را بَ صْرت پیبم هتٌی
دریبفت کٌٌذ.

پخش هیکٌذ.

از ضبل  8991بَ ایي ضُْ ،ر ضبل ضیطتن ُشذار صْتی ظِر اّلیي
چِبرشٌبَ هبٍ هی فعبل هیشْد.
ُوَ آژیرُب ُر شبآزهبیش هیشًْذ (بذّى صذا).

ایي ضیگٌبل صْتی یکٌْاخت اضت ّ بَ هذت  15ثبًیَ پخش هیشْد.
ضیگٌبل ّیژٍ برطرف شذى ّضعیت خطر بَ ایي شکل اضت:
بب شٌیذى ایي ضیگٌبل هیتْاًیذ دّببرٍ بب خیبل راحت از خبًَ خبرج شْیذ.

آًچَ شوب ببیذ اًجبم دُیذ
پص از شٌیذى صذای آژیر ،بَ داخل خبًَ برّیذ ّ ،یکی از کبًبلُبی
تلْیسیًْی  RDیب  2VTرا ًگبٍ کٌیذ.
ترجیحب ً هطوئي شْیذ کَ ُوَ اطرافیبىتبى هتْجَ عالهت ُشذار شذٍ
ببشٌذ.
کبًبلُبی  2VT ّ RDهردم را از ّضعیت آگبٍ هیکٌٌذ ّ
دضتْرالعولُبی الزم را بَ هردم ارائَ هیکٌٌذ .ایي پیبمُب از ضْی پلیص
یب ضبیر ًِبدُب صبدر هیشْد.

اطالعبت بیشتر درببرٍ ُشذار صْتی در
(www.brs.dk/beredskab/sirenerبَ زببى داًوبرکی)

کبًبلُبی  2VT ّ RDاطالعبت را از طریك صفحَ  850تلَ تکطت
ًیس ارائَ هیکٌٌذ.
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