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 ، Rommerskirchen أعزائي سكان

اآلن أكتب إليكم في الفترة التي  .بمعلومات حول كيفية مكافحة جائحة كورونا لتزويدكم ،اليكمفي العامين الماضيين التفت 

يمكن أن  المعلومات حول كيفية التصرف والتعامل مع انقطاع التيار الكهرباء لفترة أطول.أهم  تسبق عيد الميالد ألعطيكم

أو خطوط الكهرباء.  على سبيل المثال بسبب المحوالت المعيبة -تحدث حاالت انقطاع قصيرة في الطاقة مراًرا وتكراًرا 

من غير المرجح. يمكن أن  الطويل أمر بالغ األهمية تعتبر وكالة الشبكة الفيدرالية أن انقطاع التيار الكهربائي على المدى

ولكن يمكن أن يؤدي أيًضا إلى حدوث أعطال في إمدادات الطاقة ،  تحدث الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات أو الزالزل

 .نتيجة لنقص الغاز او التخريب مثل التحميل الزائد على شبكة الطاقة

( SAEد طاقم عمل لألحداث غير العادية في مرحلة مبكرة )باختصار:تم إعدا Rommerskirchenلذلك فإن ببلدية 

لالستعداد لهذا الحدث غير المحتمل. الحدث والقدرة على العمل للموظفين للمناسبات غير العادية، يتم ضمان رجال 

 يكون وومحطة اإلنقاذ من خالل إمدادات الطاقة في حاالت الطوارئ ومعدات الرادي Rommerskirchenاإلطفاء ب 

سيتعامل فريق الطوارئ في إدارة  .في حالة الطوارئ ، ستبلغ اإلدارة السكان عبر إعالنات مكبرات الصوت المحمولة

 البلدية مع حالة تستمر عدة ساعات

 -لتكون في متناول المواطنين  انقطاع التيار الكهربائي في نقاط االلتقاء المحددة مسبقًا )انظر مرة أخرى( في المناطق

باإلضافة إلى ذلك ،  .لم يعد العمل. يمكن أيًضا إجراء أي مكالمات طوارئ هنا ى لو كانت شبكة الهاتف والمحمولحت

ليخدم طريق محدد مسبقًا في خدمة الدوريات وكشخص اتصال  سيكون هناك عدة فرق إدارية متنقلة ليالً ، من بينها فريق

 .الت الطوارئمكالمات في حا يمكنهم أيًضا إجراء. " "في الموقع

الحتياطات الطوارئ  مستشار – !Katastrophenalarm" المكتب االتحادي للحماية المدنية يلخص في كتيب

 ،لحاالت الطوارئ المختلفة يحتوي على توصيات وقائية وسلوكية مهمة ”واإلجراءات الصحيحة في حاالت الطوارئ 

يمكن أيًضا العثور على المعلومات المقابلة على  .الغذاء ، ودعم التنفيذقوائم التحقق ، بما في ذلك تلك المتعلقة بتوفير 

 www.bbk.bund.de موقع الويب

يمكن أيًضا طباعتها مجانًا في مكتب االستقبال في  ،لغة سهلة ولغة إشارة. يمكنك بالطبع التحقق من هذه القائمة المرجعية

 .دار البلدية خالل ساعات العمل العادية

طعام دائم في المنزل. أيًضا راديو مستقل عن التيار الكهربائي )على  هي توفير كمية كافية من مياه الشرب و أهم النقاط

 .يجب أال تكون المصابيح الكهربائية مفقودة في أي منزل ،سبيل المثال يعمل بالبطارية(

بعضنا البعض ، وخاصة في حالة لرعاية  بغض النظر عن احتياطات السالمة ، أود أن أسألك ، كجزء من مساعدة الحي

 .هناك أشخاص محتاجون في منطقتك حدوث أزمة ، وخاصة عندما

 

 .021838000إذا كان لديك أي أسئلة ، يمكنك التواصل مع إدارة البلدية على الرقم 

 

 



 نقاط اإلتصال

 مساًء: 5:30باًحا و ص 8في حاالت الطوارئ ، يمكن الوصول إلى نقاط االتصال التالية خالل النهار بين الساعة 

EVINGHOVEN 

Feuerwehrgerätehaus 

Widdeshovener Straße 93 

ROMMERSKIRCHEN 

Feuerwehrgerätehaus 

Wehrstraße 2 

FRIXHEIM/ANSTEL 

Kita Pusteblume 

Frixheimer Straße 10 

SINSTEDEN 

„Alte Schule“ 

Schulstraße 5 

NETTESHEIM/BUTZHEIM 

Feuerwehrgerätehaus 

Landstraße 63 

VANIKUM 

Bauhof 

Hauptstraße 105c 

OEKOVEN/DEELEN/UECKINGHOVEN 

Pfarrheim St. Briktius 

Roncalliplatz 4 

VILLAU/RAMRATH 

Kapelle Hellenbergstraße 

Ecke Sandpütz 

ECKUM 

Rathaus 

Bahnstraße 51 

WIDDESHOVEN 

Feuerwehrgerätehaus 

Zum Sitroth 8 

 

 .من أننا سننجح معًا في تجاوز األزمة الحالية بشكل جيدأنا متأكد 

 أتمنى لكم عيد ميالد مجيد وسنة جديدة سعيدة.
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Dr. Martin Mertens 


