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В четвер у Німеччині відбудеться загальнонаціональний день попередження 2022 року. В цей день будуть  

тестувати сигнальни сирени. З включенням сигнальних сирен на Ельбі, вперше тестується Cell Broadcast 

(система оповіщення через засоби масової інформації, зовнішньої реклами, операторів мобільного зв'язку). 

Населенню нічого не загрожує! 

Федеральне відомство з питань цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах перевіряє всі пристрої 

попередження: інформація транслюватися по радіо, тестові повідомлення з’являтимуться в програмах 

попередження, таких як NINA, KATWARN або BIWAPP, а також на цифрових рекламних щитах.  

Cell Broadcast (Технологія оповіщення через операторів мобільного зв'язку), яка є новою для Німеччини, 

також тестуєтся поперше. Текстові повідомлення надсилаються на мобільні телефони. Під час прийому 

мобільний телефон видає гучний сигнал. 

Увага: не кожен мобільний телефон зможе приймати сигнал попередження! Для цього на ньому має бути 

встановленно найновіше програмне забезпечення. Для пристроїв Apple з iOS 15.7.1 (з iPhone 6S) і для 

Android з версії 11. Відповідні списки опубліковані в Інтернеті за адресою 

http://www.hamburg.de/katastrophenschutz. 

Одночасно в 11:00 ранку спрацюють сирени штормового попередження на Ельбі. На сьгоднішній день 

сирени в Гамбурзі є лише в районах біля Ельби: Altona (Альтона), Hamburg-Mitte (Гамбург-Мітте), 

включаючи Wilhelmsburg (Вільгельмсбург) і Finkenwerder (Фінкенвердер), в районі Bergedorf (Бергедорф) 

і Vier- und Marschlanden (Вер- унд Маршланден) та в районі Harburg (Харбург). 

У надзвичайних ситуаціях сигнал сирени – однохвилинне наростаюче і спадаюче виття – позначає:  

«Є Небезпека! Увага!» 
 

 

Сирени спрацьовують тільки за дуже високим рівнєм  небезпеки і завжди у поєднанні з іншою інформацією, 

наприклад, по Radio Hamburg або NDR. У разі надзвичайної ситуації сигнал сирени спонукає населення 

дізнатися більше та проінформувати себе. Якщо ви встановили на свій смартфон попереджувальну програму 

(App) NINA, ви автоматично отримуватимете додаткову інформацію (кількома мовами). Якщо ви маєте 

сумніви, запитайте своїх сусідів чи знайомих у вашому районі. 

Закінчення тривоги сигналізується об 11:45 однохвилинним безперервним звуковим 

сигналом. 

Ви можете знайти більше інформації про цивільний захист у Гамбурзі. 
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в Інтернеті за адресою http://www.hamburg.de/katastrophenschutz 
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