
 مستشار األزمات
 لحاالت انقطاع التيار الكهربائي

وخطوط الهاتف وخدمة مكالمات الطوارئ

كيف أستعد؟
 في هذا الصدد، يقدم المكتب االتحادي للدفاع المدني

واإلغاثة )باأللمانية: BBK( موجًزا لمعلومات مفيدة. 

هنا تتاح لك معلومات وفيرة حول موضوع الحماية الذاتية والرعاية الذاتية.

القائمة المرجعية لحاالت الطوارئ
أقرب NIP لي: ________  

.MHz 92,9 لديَّ مذياٌع تناظري وأعلُم تردد مذياع الطوارئ  

لديَّ مخزون احتياطي لمدة 10 أيام.  

حقيبة الطوارئ ومحفظة المستندات في متناول يدي.  

صيدلتي المنزلية مجهزة جيًدا.  

   لديَّ في المنزل ما يكفي من مصادر الضوء
)شموع ومصابيح جيب وبطاريات(. 

أبلغُت جيراني أيًضا.   

تحذير السكان

إشارات صفارات اإلنذار

التحذير
العواء )صعودا وهبوطا(  

دقيقة واحدة

واضح تماما  
نغمة دائمة

دقيقة واحدة

تنبيه خدمات الطوارئ
نغمة دائمة  

دقيقة واحدة يتخللها انقطاعان

Cell Broadcast
 في حالة الخطر الشديد سوف تستقبل على

 هاتفك المحمول مباشرةً
.Cell Broadcast رسالة تحذيرية عبر

NINA تطبيق التحذير
 مع تطبيق NINA للتحذير الفيدرالي

 تستقبل الرسائَل التحذيرية الهامة
 الصادرة عن الدفاع المدني

لمختلف األخطار.

مركبات التحذير / إعالن بالراديو
 ستتحرك مركبات التحذير  من رجال
 اإلطفاء والشرطة ومنظمات اإلغاثة

 بإعالنات المتحدث في منطقة
المدينة لإلبالغ والتحذير.

مذياع الطوارئ
 في حالة انقطاع التيار الكهربائي في جميع
 أنحاء البالد، تُذاع معلومات الطوارئ عبر
.Radio Mülheim 92,9 MHz تردد 

 يتسنى استقبال هذه المعلومات تناظريًا
 عبر المذياع كرنك  أو المذياع المزود ببطارية أو

مذياع السيارة، على سبيل المثال.

MHz 92,9

bbk.bund.de/ratgeber

هيئة التحرير
 Stadt Mülheim an der Ruhr 

1 Am Rathaus 
Mülheim an der Ruhr 45468

0208 / 455 - 0 :.Tel 
info@muelheim-ruhr.de

V. i. S. d. P.: Felix Blasch
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https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Vorsorge/Ratgeber-Checkliste/ratgeber-checkliste_node.html


ما هي NIP وأين أجدها؟
 NIP هي مقرات ثابتة ومتنقلة  يشغلها

موظفو وموظفات من فرق اإلطفاء ومنظمات 
اإلغاثة في حالة انقطاع خدمة مكالمات الطوارئ 
وخطوط الهاتف أو انقطاع التيار الكهربائي في 

جميع أنحاء البالد.

من هنا يمكن تحويل مكالمات الطوارئ عبر 
المذياع. 

يمكنك أيًضا الحصول على معلومات حول 
الوضع الراهن لدى NIP. يُرَجى تذكر أقرب 

NIP لك حتى ال تبدد وقتًا في حاالت الطوارئ.

 Rettungswache Johanniter,  NIP 1 
 Denkhauser Höfe 44  

Parkplatz Oberhausener Straße / Sültenfuß  NIP 2
 Feuerwache 2, An der Seilfahrt 17 – 19  NIP 3

Hilfeleistungszentrum Deutsches-Rotes-Kreuz,  NIP 4 
 Aktienstraße 58  

Ausbildungszentrum Deutsches-Rotes-Kreuz,  NIP 5 
 Hansastraße 11  

 Feuerwache 1, Zur Alten Dreherei 11  NIP 6
 Stadtwache, Am Rathaus 4  NIP 7

 Polizeiinspektion, Eingang Adolfstraße  NIP 8
Gymnasium Heißen, Kleiststraße 50  NIP 9

 Hubertushöhe / Friedhofstraße  NIP 10
Hauptfriedhof, Zeppelinstraße 132  NIP 11

 Technisches Hilfswerk,  NIP 12 
 Düsseldorfer Straße 223  

Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft,  NIP 13 
 Mulhofs Kamp 5  

 Kölner Straße / Remscheider Straße  NIP 14
 August-Thyssen-Straße / Mintarder Dorfstraße  NIP 15

Kölner Straße, Höhe Hausnummer 408  NIP 16

نقاط الطوارئ والمعلومات )باأللمانية: NIP( في مدينة مولهايم آن در رور

الشرطة
 الشرطة في خدمتك حتى

في حالة األزمات.

في حالة انقطاع خدمة مكالمات الطوارئ 
110، سوف تجوُب الشرطةُ على طرق ثابتة 
في منطقة المدينة على فترات زمنية منتظمة. 
تعتمد الطرق على مكالمات الطوارئ ونقاط 

المعلومات.

وفضاًل عن ذلك، تكثف الشرطة حضورها 
في بعض األحياء في المناطق الفردية لضمان 

سالمتك عن كثب.

يمكنك الحصول على هذه المعلومات باللغات 
التالية أيًضا عبر رمز االستجابة السريعة:

english français

polski

srpskiالعربية

українською

türkçe

 الخريطة متاحة عبر اإلنترنت أيًضا على الرابط:
https://muelheim.ruhr/nip

https://geo.muelheim-ruhr.de/notruf_informationspunkte

