
Посібник з дій в кризових 
ситуаціях  
в разі відключення електрики, 
телефонного зв'язку та 
пристроїв екстреного виклику

Як я можу підготуватися?
Федеральне відомство із захисту населення та 
ліквідації наслідків стихійних лих (німецькою: BBK) 
підготувало корисні матеріали з цієї теми. 

Тут ви знайдете багато інформації на тему самозахис
ту та самозабезпечення.

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК НА  
ВИПАДОК НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ
 Найближчий до мене NIP (пункт екстреного 

виклику та інформації): _______

 У мене є аналоговий радіоприймач, і я знаю 
частоту екстреного радіомовлення 92,9 МHz.

 У мене є екстрений запас на 10 днів.

 Мій тривожний рюкзак і папка з документами 
завжди під рукою.

 Моя домашня аптечка укомплектована всім 
необхідним.

 У мене вдома зберігається достатньо джерел 
світла (свічки, ліхтарики та батарейки). 

 Я також поділився інформацією зі своїми сусі
дами. 

Попередження населення
Сигнали сирени

Попередження
Завиваючий звук (наростаючий і спадаю
чий) 1 хвилина

Відбій тривоги 
Безперервний сигнал
1 хвилина

Оповіщення служб екстреного 
реагування
Безперервний сигнал  
1 хвилина – 2 рази з перервою

Cell Broadcast
В разі безпосередньої небезпеки поперед
жувальне повідомлення надсилається 
прямо на ваш мобільний телефон через 
систему Cell Broadcast.

Попереджувальний застосунок 
NINA
Через федеральний попереджувальний 
застосунок NINAви отримаєте важливі по
передження від Відомства із захисту насе
лення щодо різних небезпечних ситуацій.

Сигнальні автомобілі /  
оголошення
Сигнальні автомобілі пожежної охорони, 
поліції та організацій з надання допомоги 
будуть пересуватися територією міста, 
щоб інформувати та попереджати через 
гучномовці.

Екстрене радіомовлення
В разі повсюдного вимкнення електроенер
гії екстрена інформація буде передаватися 
радіостанцією Radio Mülheim на частоті 92,9 
МHz. Цю станцію можна приймати в анало
говій формі, наприклад, через заводні, аку
муляторні або автомобільні радіоприймачі.

92,9 MHz

bbk.bund.de/ratgeber

Вихідні дані

Stadt Mülheim an der Ruhr  
Am Rathaus 1 
45468 Mülheim an der Ruhr

Tel.: 0208 / 455  0 
info@muelheimruhr.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


Що таке NIP і де їх можна знайти?
NIP – це стаціонарні або 
мобільні пункти, в яких пра
цюють співробітники пожеж
ної охорони та організацій 
з надання допомоги в разі 
відмови пристроїв екстреного 
виклику / телефонної мережі 
або повсюдного вимкнення 
електроенергії.

Звідси можна передавати екс
трені виклики по радіо. 

Крім того, в NIP ви можете отримати інформацію про 
поточну ситуацію. Запам'ятайте найближчий до вас NIP, 
щоб не втрачати час в надзвичайній ситуації.

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 DeutschesRotesKreuz, 
 Aktienstraße 58 
NIP 5 Ausbildungszentrum DeutschesRotesKreuz, 
 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 DeutscheLebensRettungsGesellschaft, 
 Mulhofs Kamp 5 
NIP 14 Kölner Straße / Remscheider Straße 
NIP 15 AugustThyssenStraße / Mintarder Dorfstraße 
NIP 16 Kölner Straße, Höhe Hausnummer 408

Пункти екстреного виклику та інформації (німецькою мовою: NIP)  
міської адміністрації МюльгаймнаРурі

Поліція
Поліція також готова надати 
допомогу в кризовій ситуації.

Якщо система екстреного 
виклику 110 не працює, 
поліція буде патрулюва
ти територію міста через 
регулярні проміжки часу 
за заданими маршрутами. 
Маршрути проходять поруч з 
пунктами екстреного викли
ку та інформації.

Додатково поліція посилить 
свою присутність в окремих 
районах міста, щоб забез
печити вашу безпеку на 
місцях.

З цією інформацією  
можна ознайомитися  
також за QRкодом 
наступними мовами:

english français

polski

srpskiالعربية

українською

türkçe

Карту можна також знайти в інтернеті за адресою: 
https://muelheim.ruhr/nip

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

