
ينلمواطنلمعلومات  
" ماذا تفعل -تعتيم"   " 

 دليل للعناية الذاتية

 ما هو "التعتيم"؟

" التيار الكهربي" هو عطل طويل األمد في الطاقة والبنية التحتية وفشل اإلمداد. يمكن أن تكون االنقطاعات في انقطاع 

  اإلقليمية شائعة

ذلك يجب التميز بين االخطاء في الحاالت العادية يتم اصالحه بعد ساعات واذا تعذر االمر يتم االصالح بعد ايام قليلة ل

دقيقة ( 15الى  10الفنية قصيرة ) من   

 كيف أتعرف على انقطاع التيار الكهربائي؟

؟الشوارع( هل انقطاع التيار الكهربائي في منزلي فقط أو في منطقتي أيًضا )الحي ، مصابيح  -

عمل؟يزال يهل الهاتف والراديو واإلنترنت ال  -  

نظام تحذير صفارات االنذار     - 

 تشغل مدينة بوتروب نظام إنذار صفارات اإلنذار على مستوى البالد مع نغمات إشارة مختلفة لحاالت الخطر المختلفة -

 -يمكن العثور على مزيد من التفسيرات هنا

https://www.im.nrw/themen/Happenabwehr/warning-und-sirenen/sirenen 

 كيف أحصل على معلومات محدثة؟

راديو )يعمل بالبطارية أو بالطاقة الشمسية( -

مذياع السيارة -  

إعالنات بمكبرات الصوت )المحمولة( إذا لزم األمر -  

إن أمكن االخباريةالنشرات / النشرات  -

نقاط معلومات الطوارئ -  

مات للطوارئ في بوتروب ، والتي ستكون موجودة في المواقع التالية. نقطة معلو 24إذا حدث األسوأ ، فسيتم إنشاء 

 هناك ستتلقى المعلومات الالزمة من المدينة. يمكن أيًضا اإلبالغ عن حاالت الطوارئ هناك

Feuerwache 15, Am Wienberg 16 

Schillerschule Standort Ebel, Schürmannstraße 48 

Städtische Grundschule Welheim, In der Welheimer Mark 62 

Schillerschule, Im Springfeld 9 

Knappschaftskrankenhaus, Osterfelder Straße 157 

Albert-Schweitzer-Grundschule, Prosperstraße 95 

Feuerwache 12, Wilhelm-Tenhagen-Straße 21 

DRK-Kreisverband Bottrop, Siemensstraße 31 

Polizeiwache Mitte, Gladbecker Straße 44 

Rathaus / Bürgerbüro, Ernst-Wilczok-Platz 1 

Ludgerus-Schule, Birkenstraße 34 

Feuerwache 14, Gorch-Fock-Straße 25 

Marienhospital, Josef-Albers-Straße 70 

Feuer- und Rettungswache 1, Hans-Sachs-Straße 78-80 

Astrid-Lindgren-Schule, Maybachweg 5 

Feuerwache 13, Am Schlangenholt 21 

Richard-Wagner-Schule, Kirchhellener Straße 250 



Malteser Hilfsdienst, Scharfstraße 13 

Feuerwache 17, Heimersfeld 5 

DRK-Ortsverband Kirchhellen, Wienkamp 5 

Antonius Krankenhaus, Gartenstraße 17 

Kita St. Johannes Ekel, Münsterstraße 39 

Feuer- und Rettungswache 2, Schulstraße 15 

Feuerwache 18, Kapellenstraße 34 

 

العرض العام "ماذا يعني انقطاع الكهرباء في المنطقة لفترة طويلة؟ االطالع بشكل مستمر علىيرجى   

 

انقطاع الطاقة*  

 من مصابيح القراءة إلى إنارة الشوارع

تواصلال فقدان * 

والهاتف واإلنترنت والتلفزيون ومكالمات الطوارئالهاتف المحمول   

معامالت مالية عدم امكانية اجراء * 

 ماكينة صراف آلي ، سجالت نقدية ، معامالت دفع ، محطة وقود

 *عدم امكانية الشراء

 األطعمة والمشروبات والسوبر ماركت وحركة البضائع

 *ال توجد مياه للشرب

 الطبخ ، االستحمام ، المرحاض

تبريد ودعدم وج * 

 ثالجة ، فريزر ، خاص وأيًضا في التجارة

 *عدم القدرة على استخدام السخان

 الخاص والعامة

 *عدم القدرة على تحصيل الطبابة

 طب الطوارئ ، المرضى

 

تصرف بعنايةالحافظ على الهدوء وجدا ال هام  

 

 ماذا يجب أن يكون في المنزل لمدة عشرة أيام على األقل؟

 

(في المنزل بين اريعة جدران ) ة تخييم" لمدة أسبوعين تقريًباخطط كما تفعل لقضاء "إجاز  

يبلغ المداد  خطة طارئة للحفاظ على إمدادات مياه الشرب ألطول فترة ممكنة ومع ذلك  يجب إعداد الماء: الهدف هو -

لتر للفرد في اليوم 2.5  

/ معلبات )خضروات وفواكه( ، حبوب وبقوليات ، مكرونة ، أرز ، خبز  المطرباناتالغذاء: األطعمة طويلة العمر مثل  -

دطويل األم ، سكر ، حليب  

(صغيرة فئاتشكل عمالت و علىلشراء األسبوعي لمبلغ ) النقود -  

: دواء الصدر واألدوية األساسية الشخصية )مثل األنسولين(ابةالطب  

ةحقيبة إسعاف أولي -  

منتجات للنظافة الشخصية -  

شموع ، أعواد ثقاب -  

راديو )يعمل بالبطارية أو بالطاقة الشمسية( أو راديو كرنك -  

البطاريات االحتياطية والبطاريات المشحونة بالكامل / باور بانك -  

وقود, موقد تخييم  -  

رعاية الحيوانات األليفة )الماء والغذاء(ل إذا لزم األمر  -  

ربما خشب للتدفئة / مدفأة  -  

نوم وبطانيات ومالبس دافئة أكياس -  

بالوقود السيارة ديتزو -  



يمكن ايضا العثور على المزيد من المعلومات على الموقع االلكتروني لمدينة بوتروب ومن المكتب الفيدرالي للحماية 

 المدنية والمساعدة في حاالت الطوارئ

www.bottrop.de  

 www.ele.de 

www.bbk.bund.de 

 

بعدة لغاتهذه النشرة اإلعالنية متوفرة أيًضا   

( المناسب كو ار كود أدخل رموز ) 

 

 

 تحرير

 مدينة بوتروب

 مكتب الصحافة والعالقات العامة

1إرنست ويلكزوك بالتز   

 بوتروب 46236

  02041703207الهاتف:

  البريد اإللكتروني

presse@bottrop.de 
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