Sirenetonen
Waarschuwing bij gevaar
Loeiende toon (aanzwellend en afnemend)

Als u deze toon hoort, dient u een radiozender in te
schakelen en de berichtgeving te volgen.

Einde waarschuwing
Lange toon

Testalarm
Combinatie van de tonen Einde waarschuwing –
Waarschuwing – Einde waarschuwing

De testdag in de hele deelstaat Noordrijn-Westfalen
vindt jaarlijks plaats in september.
Alarmering van de brandweer
Lange toon, twee keer onderbroken
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Meer informatie en aanwijzingen vindt u op
www.warnung.nrw en op de homepage van het
Ministeriums des Innern NRW en via de ambtelijke
informatiebronnen van de steden en Kreise.

Sirenesignalen zijn te beluisteren op: www.warnung.nrw/sirenen
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Waarschuwingsreden

Waarschuwingsmiddel

Handelingsperspectief

Waarom wordt u gewaarschuwd?

Hoe wordt gewaarschuwd?

Mijn veiligheid is mijn eigen verantwoordelijkheid

Grote incidenten en rampen brengen uw veiligheid en
eigendommen in gevaar!

Er zijn verschillende middelen waarmee u gewaarschuwd
kunt worden.

Help mee en houd u aan de gedragsregels, bijvoorbeeld:

Bij gevaar wordt u gewaarschuwd zodat u zich kunt
instellen op het gevaar en de juiste maatregelen neemt.

Een waarschuwing kan u daarom op verschillende
manieren bereiken, bijvoorbeeld via:

Redenen voor waarschuwing van de bevolking kunnen zijn:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Grote branden
Onweer
Hoogwater
Acuut onschadelijk maken van bommen
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen
Andere acute gevaren

Sirenes
Omroepvoertuigen
Radio en televisie
Waarschuwingsapps, bijv. NINA
Social media

(Alleen in het Duits)
gratis download:

•
•
•
•
•

Rustig blijven
Een gebouw of woning opzoeken/verlaten
De buren op de hoogte brengen
Ramen en deuren sluiten
De radio inschakelen (lokale radio, WDR 2;
bij stroomuitval: autoradio gebruiken)
• De noodnummers (110 of 112) niet blokkeren!
Alleen bellen in een noodgeval!

Gevaar ontstaat

Sirene horen

Een grote brand kan vanwege de rookontwikkeling
een gevaar vormen voor de
omgeving.

Inwoners horen het sirenesignaal ”Waarschuwing bij
gevaren”.

De sirene loeit – wat nu?

Juist reageren

Informatie inwinnen

Bijv. ramen en deuren
sluiten!

Gedragsaanwijzingen
worden voornamelijk via
de radio gegeven.

