
Інформація для громадян 

Блекаут” – що робити” 

Керівництво по догляду за собою 

Що таке «блекаут»? 

«Блекаут» — це довготривалий, здебільшого надрегіональний збій 
електроенергії, інфраструктури та постачання. Регіональні збої можуть бути 

поширеними ремонт в неробочий час, загальнонаціональні збої лише через 

кілька днів.Це слід відрізняти від короткочасних технічних збоїв (10-15 хвилин) в 

електроживленні 

Як розпізнати затемнення/ блекаут? 

- Електропостачання перервано лише в моєму будинку чи також у моїй

місцевості (район, вуличні ліхтарі)?

– Телефон, радіо та інтернет ще працюють?

Система оповіщення сиреною 
У місті Боттроп діє загальнонаціональна система попередження сиренами з 

різними тональними сигналами для різних небезпечних ситуацій. Додаткові 

пояснення можна знайти тут: 

QR-Code 

Text: https://www.im.nrw/themen/gefahrenabwehr/warnung-und-sirenen/sirenen 

Як я можу отримати актуальну інформацію? 

- Радіо (на батарейках або сонячних батарейках)

- автомагнітола

- при необхідності (мобільний) гучномовець

- якщо застосовно, актуальні листівки/флаєри

- Пункти екстреної інформації



Якщо станеться найгірше, у Ботропі буде створено 24 пункти екстреної 
інформації, які будуть розташовані в наступних місцях. Там ви отримаєте 

необхідну інформацію від міста. Туди ж можна повідомити про надзвичайні 

ситуації. 

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 

Будь ласка, скопіюйте огляд "Що значить в області довго немає світла?"! 



Немає світла 
від ламп для читання до вуличного освітлення 

Жодного засобу комунікації 
Мобільний телефон, телефон, інтернет, телебачення, екстрений виклик 

Без грошових операцій 
Банкомати, каси, платіжні операції, АЗС 

Без покупки 
Їжа, напої, супермаркет, переміщення товарів 

Без питної води 
приготування їжі, душ, туалет 

Без охолодження 
Холодильник, морозильник, приватно,а також в торгівлю 

Без обігрівання 
приватні та державні 

Без ліків 
Екстрена медицина, хворі люди 

ВАЖЛИВО: ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ ТА ДІЙТЕ ОБДУМАНО! 

Що потрібно мати вдома хоча б на десять днів? 

Плануйте так, як плануєте майже двотижневі «канікули в кемпінгу» в 

власних чотирьох стінах: 

- Вода: Мета Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft є

забезпечити якомога довше забезпечення питною водою. Тим не менш, слід

підготувати екстрений запас 2,5 л на людину на день.

- Їжа: продукти тривалого зберігання, такі як B. Банки/консерви (овочі та

фрукти), крупи та бобові, макарони, рис, хрусткі хлібці, цукор, молоко тривалого

зберігання…. 

- Готівка (сума подвійної щотижневої покупки дрібними купюрами та монетами -

добре забезпечено!).

- Медицина: аптечка та необхідні ліки (наприклад, інсулін).

- Аптечка.

- Засоби гігієни.

- Свічки, сірники.



- Радіо (на батарейках або сонячних батареях) або радіоприймач із

кривошипом.

- Запасні батареї та повністю заряджені батареї/павербанки.

- Похідна піч, паливна паста.

- при необхідності догляд за домашніми тваринами (вода, корм).

- можливо дрова для опалення / камін,

- Спальні мішки, ковдри та теплий одяг.

- заправлений автомобіль.

Додаткову інформацію також можна знайти в Інтернеті на веб-сайті міста 

Боттроп, у Emscher Lippe Energie (ELE) та у Федеральному відомстві цивільного 

захисту та допомоги у разі стихійних лих. 

(Вставте сюди QR-коди відповідних сторінок – www.bottrop.de, www.ele.de und 

www.bbk.bund.de!) 

Цей флаєр також доступний такими мовами: 

(вставте відповідні QR-коди!) 
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