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Оповіщення сиреною 
 Загальнонаціональна електронна система оповіщення попереджає 

майна. 
 

Система оповіщення 

надзвичайних ситуацій. 

Загалом 1078 сирен було встановлено на 

районах з населенням більше, ніж 1000 
мешканців. 80 % населення можуть почути 

попередити з допомогою мобільних сирен. 

Сирени мають власне аварійне джерело 
живлення, тому вони також можуть працювати 

 
Поліція попереджає 

У випадку масштабної аварії або катастрофи, 
поліція може прийняти рішення про оповіщення 
з допомогою сирени. Одночасно екстрене 

Сирени вмикаються поліцією. Вони можуть 
оповістити все населення відразу або 
попередити окремі регіони та місцевості. 
Поліція може вмикати сирени одноразово і 

таким чином, попереджати в дуже 
розмежованих територіях. 

надзвичайних ситуацій. 

З 1994 року система оповіщення сиренами 

середу травня о 12.00. 

звуку. 

 
Як слід поводитися населенню? 

сигнал оповіщення. 

відбувається і що слід робити. Повідомлення 

інформацію про ситуацію у формі оповіщень на 

 

 

Сигнали 

Попередження про «небезпеку» робиться 

сигнал. 

Сигнал небезпеки складається з одного звуку, 

звучить чотири рази і триває загалом 45 
секунд. 

чином: 
 

 
 

Система оповіщення сиреною також буде 
використовуватися після того, як небезпека 

закінчиться. Система видасть ще один сигнал, 
який означає, що небезпека закінчилася. 

тон, який триває 45 секунд. 

Сигнал про те, що небезпека закінчилася, 

 

 
 

Коли пролунав сигнал «небезпека закінчилася», 
можна знову виходити на вулицю. 

 

 
 

Інформація 

підтримується Данською службою з

на  смс-розсилку  від  Данської  служби  з

Всі сирени перевіряються кожної ночі, але без

Коли  звучить  сирена,  ви  повинні  прямувати  в
приміщеннія та слухати канали DR або TV2.

У ситуації тривоги канали DR і TV2 повідомлять, що

сторінці телетексту 150.

який наростає, а потім повільно стихає. Сигнал

Сигнал небезпеки можна продемонструвати  наступним

Цей звуковий сигнал - це один довгий рівномірний

можна продемонструвати наступним чином:

населення  у  випадку  масштабних  аварій  та  стихійного  лиха,  коли
вони  становлять  серйозну  небезпеку  для  життя  людей  та  їхнього

Система попередження сиреною може
використовуватися в разі великих аварій або

катастроф.

за цим посиланням:

Система оповіщення використовується і

оповіщення сиреною. У місцевостях поза

під час відключень електроенергії.

Люди з відсутнім та слабким слухом можуть підписатися

завжди вмикається з метою демонстрації в першу

Треба переконатися, що всі навколо зрозуміли про

надходитимуть від поліції або інших державних

органів. Канали DR і TV2 також передаватимуть

сиренами, що транслюють спеціальний звуковий

будівлях і станціях у містах та міських

межами дії діапазону сирен,поліція може

повідомлення буде надіслано до каналів DR таTV2.

http://www.brs.dk/da/sirener
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