Bilgiler
Sirenlerin çalması
Yaralanma ya da binaların zarar görmesi gibi önemli bir tehlike
içeren büyük bir kaza ya da felaket meydana geldiğinde,
Danimarka'nın ulusal elektronik siren uyarı sistemiyle Danimarka
nüfusu bu tür bir riske karşı uyarılabilir.
Siren uyarı sistemi
Beredskabsstyrelsen, siren uyarı sistemini
işletmekte ve bakımını yapmaktadır.
Sistemde, Danimarka'daki nüfusun yaklaşık
%80'ini kapsayan toplam 1078 siren
bulunmaktadır. Ayrı bir kesintisiz elektrik kaynağı,
elektrik kesintisi durumunda bile sirenlerin
çalışmasına olanak sağlamaktadır.
Sirenler şehirlerdeki ya da nüfusu 1000'den fazla
olan kırsal alanlarda, binalara ya da direklere
takılıdır. Bu alanların dışında, polisler mobil
sirenlerin kullanımına karar verebilirler.
Polis uyarıları
Önemli bir kaza ya da felaket olduğunda polis,
sirenlerin kullanılmasına karar verebilir. Aynı
zamanda, iki ulusal TV istasyonu DR ve TV2
tarafından bir acil durum mesajı yayınlanacaktır.
Polis, sirenleri çalıştıracaktır. Tek işlemle tüm ülke
nüfusunu uyarma olanağına sahiptirler. Siren
uyarı sistemi, aynı zamanda polisin sirenleri ayrı
ayrı başlatarak belirli bir bölgeyi uyardığı bölgesel
ya da yerel alanlarda da kullanılabilir.
İşitme engelli kişiler Beredskabsstyrelsen'in
sunduğu uyarı sistemine abone olabilir ve
uyarıları, kısa mesaj şeklinde alabilirler.
1994'ten bu yana, siren uyarı sisteminin yıllık
çalıştırılması, Mayıs ayının ilk Çarşamba günü öğle
saatinde gerçekleştirilmektedir.
Tüm sirenler her gece test edilmektedir (sessiz
olarak).

Siren uyarı sistemi, büyük kazalar ya da felaketler
durumunda kullanılabilir.

Sinyaller
Sirenler, tehlikeli bir durum olduğu konusunda
uyarmak için özel ses sinyalleri çıkartmaktadır.
Bu sinyaller, hızlı yükselen ve daha sonra yavaşça
kademeli olarak azalan bir sesten oluşmaktadır.
Bu sinyal, 45 saniye boyunca toplamda dört kez
çalmaktadır.
Tehlike sinyali bu şekilde belirtilir:

Siren uyarı sistemi, aynı zamanda tehlike
bittiğinde de kullanılır. Sistem, tehlike durumunun
bittiğini belirtmek için başka bir ses çıkartacaktır.
Bu ses sinyali, 45 saniye süren tek uzun ve
değişmeyen bir ses halinde verilir.
Tehlike durumunun bitişini gösteren ses, bu
şekilde belirtilir:

Neler yapmalısınız?
Sirenler çaldığında, içeri girin ve DR ya da TV2'yi
açın.
Tercihen, yanınızda bulunan herkesin uyarı
sinyalini anladığından emin olun.
DR ve TV2, artık toplumu durum hakkında
bilgilendirecek ve yapılacaklar konusunda
talimatlar verecektir. Bu mesajlar, polis ya da
diğer yetkililerden gelecektir.
DR ve TV2, teletekst 150. sayfada ilgili bilgileri
yayınlayacaktır.
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Bu sinyal çaldığında güvenli biçimde dışarı
çıkabilirsiniz.

Bu adreste sirenlerle hakkında daha fazla bilgi
bulabilirsiniz:
www.brs.dk/beredskab/sirener (Danca)
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