
 
Acil Durum Tedbirleri 
 
 
Saygıdeğer bay ve bayan vatandaşlarımız, 
 
bu broşür ile sizleri kriz durumları ve felaketlere nasıl hazırlanılacağı konusunda 
bilgilendirmek istiyoruz. 
 
Ginsheim-Gustavsburg Belediyesi, böyle durumlarda sizleri en iyi şekilde korumak ve 
bilgilendirmek için, her şeyi üstleniyor. 
 
Bunun yanında sizlerin de sorumluluk bilinciyle kendi önleminizi almanız önemlidir. 
Bununla ilgili açıklamaları bu yayında bulabilirisiniz. 
 
Ayrıca, Halkın Korunması ve Felaket Yardımı Federal Dairesi’nin acil durumlarda 
alınacak önlemler ve doğru hareket etme konularında hazırladığı yayına, dikkatinizi 
çekmek istiyoruz. Bu yayın, birçok bilgi yanında, kişiye özgü bir de kontrol listesi 
içermektedir. Bu tedbir broşürünü, www.bbk.bund.de sayfasında bulabilirsiniz. 
 
Matbaa baskısı nüshasını belediye idareleri / vatandaş hizmetleri bürolarında 
bulabilirsiniz. 
 
 
 
Sirenlerle Uyarı 
 
Şehrin her tarafında, bir felakete karşı uyaran sirenler bulunmaktadır. “Halkın 
uyarılması” siren sinyaline dikkat ediniz. Yangın alarmından farklı olarak yükselen ve 
azalan yüksek frekanslı bir ses duyarsınız.  
Böyle bir durumda şu noktalara dikkat ediniz: 
 

• Sakin olun ve evde kalın. 
• Pencereleri ve kapıları kapatın. 
• Radyoyu açın (HR 3, FFH radyosu veya ARD’ye bağlı yayın kuruluşlarının gece 

programı). 
• Hoparlörlerden yapılacak duyurulara dikkat ediniz. 
• Kaza, yangın ve diğer acil durumlarda telefon açınız ve sadece acil çağrı 

numaralarını arayınız. 
 
 
 
Acil Durum İhbar Yerleri 
 
 
Acil durum hatlarının işlev dışı kalması veya elektriklerin kesilmesi sonucu sabit ve mobil telefon 
ağlarının kullanılamaması gibi durumlarda, acil durum haberleşme merkezleri kurarız. Çok acil bir 
vakanız varsa ve normal şartlarda 110 veya 112 numaralarını seçerek ihbarda bulunacağınız hallerde, 
şehrin birçok bölgesinde acil çağrı yapılacak/acil durum ihbarında bulunulacak yerler olacaktır. 
Elektriklerin kesildiğini haber vermek için ihbarda bulunmayın! Bu girişim, fuzuli olarak hem hatları 
hem de ihbar merkezlerini meşgul eder. 
 
 

http://www.bbk.bund.de/
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Rathaus Ginsheim, 
Schulstraße 12  
 
Kita VIII, Ginsheim 
„Die Villa“, 
Anne-Frank-Straße 9 
 
Feuerwehrhaus 
Ginsheim, 
Sankt-Florian-Straße 1 
 
Kita V, Gustavsburg 
„Die Mainpiraten“, 
Virchowstraße 3 
 
Kita VII, Gustavsburg 
„Lummerland“, 
Pestalozzistraße 10 
 
Feuerwehrhaus 
Gustavsburg, 
Beethovenstraße 24 
 
 
 
Koruma ve Bakım Merkezleri 
 
Büyük bir felaket meydana geldiğinde, kendi ev veya dairesinde kalamayacak durumda 
olan insanlar için Frankfurter Straße 39 adresinde bulunan Ginsheim belediye binasında 
bir bakım ve koruma merkezi kurulur. Orada ihtiyaç sahiplerine uyuma, dinlenme, 
ısınma ve acil sağlık bakım hizmetleri sunulur. Ayrıca sıhhi ve can kurtarma hizmetleri 
de orada mevcut olacaktır. 
 
 
 
Felaketler Şunlardır: 
 

• Uzun süreli elektrik kesilmesi 
• Büyük yangınlar 
• Büyük fırtınalar veya doğal afetler 
• Sel 

 
Elektrikler kesildiğinde nasıl davranmak gerekir? 
 

• Elektrik açma kapama düğmeleri ile diğer elektrikli araçları kapatınız. 
• Buzdolaplarını ve derin dondurucuları olabildiğince kapalı tutunuz. 

 
Hoparlör Anonsları 
Gerektiğinde hoparlör anonsları üzerinden önemli konular hakkında bilgilendirme 
yapılır. 
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Karşılıklı Yardımlaşınız! 
 
Herhangi bir kişinin yardıma ihtiyacı mı var veya siz yardım edebilecek durumda 
mısınız? Felaketlerin yaşandığı durumlarda sosyal dayanışma ve komşuların 
yardımlaşması son derece önemlidir. 
 
 
 
Bilgilenmek ve Doğru Önlemler Almak 
 
Güvenilir ve güncel bilgiler, felaketlerin yaşandığı zamanlarda değerli birer 
sermayedirler. Bilgilenmek için hessenWARN, KATWARN veya NINA gibi uyarı 
uygulamalarını kullanınız. Elektrikler kesildiğinde, bundan mobil telefonlar da 
etkilenebilir. Bundan dolayı lütfen evinizde her zaman pil ile çalışan bir radyo 
veya yedek pil veya çevirme kollu bir radyo bulundurunuz. Güneş enerjisi ile 
çalışan radyo veya otomobil radyosu da kullanılabilir. 
İçecek su ihtiyacı, elektriklerin uzun süre kesilmesi durumunda da Mainz su 
şebekesi tarafından garanti altına alınmıştır, buna rağmen farklı durumlar için de 
önleminizi almanız gereklidir. 
 
 
Evde Yapılması Gereken Önemli Stoklar: 
 

• İçecekler/iyi saklanabilen besin maddeleri (günlerce) 
• Kamp ocağı / Doldurulmuş taşınabilir şarj aleti 
• Kişiye has ilaçlar/İlkyardım kutusu/Temizlik malzemeleri 
• El lambası/Pil veya çevirme kol ile çalışan radyo 
• Piller/Mumlar/Kibritler/Çakmaklar 
• Nakit para 
• Battaniyeler/Sıcak kıyafetler 
• Su bidonları/Su kapları 
• Hayvan besinleri (İhtiyaç durumunda) 

 
 
Başka Diller: 
 
Bu bilgiye, Ginsheim-Gustavsburg Belediyesi internet sayfasında başka diller 
altında ulaşabilirsiniz: 
 
You can download this information in other languages: 
 


