
Ortak barınaklarda uzun 
süren bir elektrik kesintisi 
(Blackout) için hazırlık

BLACKOUT -
Elektrik kesildiğinde
ne yapmalısınız
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Geniş bilgi için

Semt Dahme-Spreewald
Düzenleme ofisi
Beethovenweg 14
15907 Lübben (Spreewald)

Telfonu: 03375 26-2146
Salı: 08:00-12:00 Uhr ve 13:00-18:00 Uhr
Perşembe:  08:00-12:00 Uhr ve 13:00-16:00 Uhr

ordnungsamt@dahme-spreewald.de
www.dahme-spreewald.info

Nefs-i müdafaa ile ilgili somut ve pratik bil-
giler içıninternet sitemize başvurabilirsiniz: 
www.bbk.bund.de

Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Ofisi 
(BBK) tarafından indirin.

Semt Dahme-spreewald,
felaketlerden korunma önlemlerinin  
planlamasıyla mükellef olan makamdır.

Acil durumlarında acil 
müdahale ve doğru  
hareket etme konularında 
hazırlık rehberi

Semt Dahme-Spreewald
Sivil ve afet 
koruma hizmeti

Ceyran kesintisi için 
önlemler

Polis

110
İtfaiye

112
Kurtarma Servisi

112
Çağrı Üzerine Tıbbi Hizmet

116 117
Manevi Rehberlik
0800 11 10 111

Zehirlenme İmdat Berlin
030 192 40

Acil Servis için önemli bilgiler:
Acil durum nerde?

Ne oldu?
Kim arıyor??

Geribildirim için beklayin! 

Blackout nedir?

Bir blackout, genellikle bölgesel olmayan bir 
elektrik, altyapı ve tedarik kesintisidir ve ge-
nellikle birkaç gün sürebilir. Bölgesel kesin-
tilerin saatler içinde düzeltilebildiği, ancak 
bölgesel kesintilerin birkaç gün içinde düzelti-
lemeyeceği unutulmamalıdır. Bunlar, elektrik 
tedarikindeki kısa süreli teknik arızalardan (10 
- 15 dakika) ayrılmalıdır.

Bir Blackout olduğunu nasıl anlarım?

Sadece odamda ve evimde mi yoksa çevrem-
de de (komşularında, veya sokak lambaların-
da) elektrik kesintisi mi var? Telefon, radyo ve 
internet hala çalışıyor mu?



Tavsiye edilen davranışlar

• Sakin olmak
• Bir bina yada ev bulmak
• Evde kalmak
• Kapıları ve pencereleri kapatmak
• Komşuları bilgilendirmek, gerektiğinde 

komşulara yardım etmek
• Suyu ve el fenerini tasarruflu kullanmak
Kapalı ortamlarda ateş yakmayın! Yangın, 
boğulma ve zehirlenme tehlikesi vardır.

Tehlike durumunda nasıl uyarılırsınız ve 
nasıl bilgiye ulaşabilirsiniz?

• Uyarı uygulaması NINA ve KATWARN
• Radyo veya sirenler
• İtfaiye ve polis arçlarından seslendirilen 

anonslar
• Sosyal çalışanlar veya güvenlik görevlisi 

sayesinde

Nefs-i müdafaa

Bir acil durum meydana gelirse, geniş kapsam-
lı önlemleri planlamak için çok geçtir. Yardım 
gelene kadar çok fazla zaman geçer. Acil du-
rumlardaki doğru davranış ve bu durumlara 
hazırlık, nefs-i müdafaa olarak adlandırılır. 
Nefs-i müdafaa, itfaiye, ambulans veya afet 
koruma ekiplerinin geleceğine kadar durumu 
idare etmenize yardımcı olabilir. Bu nedenle, 
nefs-i müdafaayla zamanında tanışmalısınız.

Odada veya evde bulunması gereken 
eşyalar ve malzemeler?

• Gıda: Raf ömrü uzun olan gıdalar, örneğin 
cam/konserve sebze ve meyveler, tahıl ve 
baklagiller, makarna, pirinç, çavdar ekmeğiö 
şekerö raf ömrü uzun süren süt.

• Nakit para (iki haftalık bir alışveriş miktarı 
kadar, küçük banknotlar ve madeni para 
halinde)

• İlaç: Bir ecza dolabında genel olarak bulunan 
ve şahsi olarak hayatınız için gereken ilaçlar 
(örneğin insulin)

• Kişisel veya ev için hijyen malzemeleri 
(sabun veya çamaşır suyu)

• El feneri ve yedek pil
• Radyo (pil veza güneş enerjisiyle çalışan) 

veya krank kollu radyo
• Cep telefonu için güneş enerjisiyle çalışan 

şarj cihazı.

Semt Dahme Spree-Spreewald’de elektrik kesintisi ne anlama gelir?

Işığın olmaması
Okuma lambasından 
sokak ışıklarına kadar

İletişim kesintisi
cep telfonu, ev telefonu, 

internet, televizyon, acil çağrı

Parasal işlemlerin durması                  
ATM‘ler, kassalar, ödeme 

işlemleri, petrol istasyonları

Alışveriş yapamama
gıda ürünleri, içecekler, süper-

marketler, nakliye süreçleri

İlaç kesintisi
acil ilaçlar, 

kronik hastalar

Isıtmanın olmaması
özel ve topluma 

açık alanda

Soğutmanın olmaması
buzdolabı, dondurucu, hem 

özel hemde ticarette

İçme suyun kesintisi
duş, WC,  

yemek pişirmek

Ortak barınağınızın müracaat noktaları

Ortak barınağındaki ilk müracaat noktası 
hep Ortak barınağının sosyal çalışanları veya 
güvenlik görevlileridir. Şimdiden kriz duru-
munda sorumlu olan sosyal çalışanlardan 
yardım, bilgi ve acil durumlar için çağrı yapa-
bileceğiniz diğer müracaat noktaları hakkında 
bilgi alın.

BlackoutElektrik kesintisi


