
Poradnik kryzysowy  
dotyczący awarii zasilania, 
sieci telefonicznej i telefonu 
alarmowego

Jak należy się przygotować?
Federalny Urząd Obrony Cywilnej i Pomocy Ofiarom 
Katastrof (niemiecki: BBK) zebrał pomocne mate-
riały na ten temat. 

Znajdziesz tu wiele informacji na temat samodziel-
nej ochrony i samodzielnego zabezpieczenia.

LISTA KONTROLNA 
W SYTUACJACH AWARYJNYCH
 Mój najbliższy punkt NIP: _______

 Mam radio analogowe i znam częstotliwość radia 
alarmowego 92,9 MHz.

 Mam awaryjny zapas na 10 dni.

 Mój plecak ewakuacyjny i teczka z dokumentami 
są pod ręką.

 Moja apteczka domowa jest dobrze zaopatrzona.

 Mam w domu wystarczająco dużo źródeł światła 
(świece, latarki i baterie). 

 Poinformowałem/am również moje sąsiedztwo. 

Ostrzeżenie dla ludności
Sygnały syren

Ostrzeżenie
Dźwięk wycia (wznoszący się i opadający) 
1 minuta

Odwołanie alarmu 
Dźwięk ciągły
1 minuta

Alarmowanie sił ratowniczych
Dźwięk ciągły 
1 minuta – 2 x przerwa

Cell Broadcast
W przypadku nagłego zagrożenia komu-
nikat ostrzegawczy jest wysyłany bez-
pośrednio na telefon komórkowy za po-
średnictwem systemu Cell Broadcast.

Aplikacja ostrzegawcza NINA
Krajowa aplikacja ostrzegawcza NINA  
dostarcza ważne ostrzeżenia obrony 
cywilnej dla różnych niebezpiecznych 
sytuacji.

Pojazdy ostrzegawcze /  
Komunikaty
Na drogach w rejonie miasta pojawią się 
pojazdy ostrzegawcze straży pożarnej, 
policji i organizacji pomocowych, które 
za pomocą głośników będą informować 
i ostrzegać.

Radio alarmowe
W przypadku przerwy w dostawie prądu 
na całym obszarze informacje o sytuacji 
kryzysowej są nadawane na częstotli-
wości Radio Mülheim 92,9 MHz. Sta-
cję radiową można odbierać w formie 
analogowej np. poprzez radia na korbkę, 
bateryjne lub samochodowe.

92,9 MHz

bbk.bund.de/ratgeber
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https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Vorsorge/Ratgeber-Checkliste/ratgeber-checkliste_node.html


Czym są punkty NIP i gdzie je znajdę?
Punkty NIP to stałe lub mo-
bilne miejsca, które w razie 
awarii telefonu alarmowego/
sieci telefonicznej lub awarii 
zasilania na całym obszarze 
są obsadzone przez pracowni-
ków straży pożarnej i organi-
zacji pomocowych 

Z tego miejsca można wy-
konywać telefony alarmowe 
drogą radiową. 

Ponadto w punktach NIP można uzyskać informa-
cje o aktualnej sytuacji. Zapamiętaj swój najbliższy 
punkt NIP, aby nie tracić czasu w sytuacji zagrożenia.

NIP 1 Rettungswache Johanniter,  
 Denkhauser Höfe 44 
NIP 2 Parkplatz Oberhausener Straße / Sültenfuß
NIP 3 Feuerwache 2, An der Seilfahrt 17 – 19 
NIP 4 Hilfeleistungszentrum Deutsches-Rotes-Kreuz, 
 Aktienstraße 58 
NIP 5 Ausbildungszentrum Deutsches-Rotes-Kreuz, 
 Hansastraße 11 
NIP 6 Feuerwache 1, Zur Alten Dreherei 11 
NIP 7 Stadtwache, Am Rathaus 4 
NIP 8 Polizeiinspektion, Eingang Adolfstraße 
NIP 9 Gymnasium Heißen, Kleiststraße 50
NIP 10 Hubertushöhe / Friedhofstraße 
NIP 11 Hauptfriedhof, Zeppelinstraße 132
NIP 12 Technisches Hilfswerk,  
 Düsseldorfer Straße 223 
NIP 13 Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft, 
 Mulhofs Kamp 5 
NIP 14 Kölner Straße / Remscheider Straße 
NIP 15 August-Thyssen-Straße / Mintarder Dorfstraße 
NIP 16 Kölner Straße, Höhe Hausnummer 408

Punkty alarmowe i informacyjne (niemiecki: NIP) miasta Mülheim an der Ruhr

Policja
Policja jest do Twojej dys-
pozycji również w sytuacji 
kryzysowej.

Jeśli numer alarmowy 110 
nie działa, policjanci w re-
gularnych odstępach czasu 
wyjeżdżają na objazdy sta-
łych tras na terenie miasta. 
Trasy są zaplanowane we-
dług punktów alarmowych 
i informacyjnych.

Dodatkowo policja zwiększa 
swoją obecność w poszcze-
gólnych dzielnicach, aby 
zapewnić bezpieczeństwo 
obywatelom.

Informacje te można  
również znaleźć pod  
kodem QR w następujących 
językach:

english français

polski

srpskiالعربية

українською

türkçe

Mapę można też znaleźć online pod adresem: 
https://muelheim.ruhr/nip

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

