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За додатковими питаннями ви можете 
звернутися до нас

Округ Даме-Шпревальд
Регуляторне бюро
Бетховенвег 14
15907 Lюббен (Шпреевальд)

Телефон: 03375 26-2146
Вівторок: 08:00 - 12:00 та 13:00 - 18:00
Четвер: 08:00-12:00 та 13:00-16:00

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

Що таке блек-аут?

Блек-аут - це тривале, зазвичай 
міжрегіональне відключення електроенергії, 
інфраструктури та постачання. Регіональні 
збої часто можна усунути за кілька годин, а 
міжрегіональні - лише через кілька днів.
Блек-аут слід відрізняти від короткочасних 
технічних перебоїв (10 - 15 хвилин) в 
електропостачанні.

Як зрозуміти, що це саме блек-аут?

Перебої з електропостачанням 
відбуваються лише в моїй кімнаті/квартирі 
чи також в моєму оточенні (сусідні 
будинки, вуличні ліхтарі)? Чи працюють 
телефон, радіо та інтернет?           

Екстрений виклик? Надай інформацію:                      
Де знаходиться надзвичайна ситуація?

Що сталося?
Хто телефонує?

Зачекайте на зворотні питання!

Поліція

Екстрений допомога при отруєнні в Берліні

Медичне обслуговування за викликом

Служба порятунку

Телефонне консультування

Пожежна допомога

Округ Даме-Шпревальд
цивільний контроль і захист 
від стихійних лих

Порадник щодо готовності 
до надзвичайних ситуацій
і правильних дій в 
надзвичайних ситуаціях

Дострокові заходи щодо 
відключення електроенергії

Конкретну та практичну інформацію 
щодо самозахисту можна знайти за 
адресою www.bbk.bund.de

Завантажити з сайту Федерального 
відомства цивільного захисту та 
допомоги у разі катастроф (BBK).

Як упорядкований орган цивільного 
захисту район відповідає за планування 
профілактичних заходів щодо захисту від 
катастроф.

Дострокові заходи щодо 
тривалого відключення 
електроенергії (Блек-аут) у 
приміщеннях загального доступу.

Блек-аут – Що 
робити, якщо немає 
електроенергії?



Самозахист

Коли трапилася надзвичайна ситуація, 
планувати дострокові заходи вже запізно. 
Пройде час, перш ніж прибуде допомога. 
Правильну поведінку в надзвичайних ситуаціях 
і підготовка до них являється необхідним 
самозахистом. Самозахист може допомогти 
скоротити час до прибуття пожежної охорони, 
служби порятунку чи допоміжних служб у разі 
катастроф. Тому варто вчасно ознайомитись із 
засобами самозахисту.

Що мінімально має бути в кімнаті /
в квартирі?

• Харчування: продукти тривалого 
зберігання, наприклад консерви (овочі 
та фрукти), крупи та бобові продукти 
споживання, макарони, рис, хрусткі хлібці, 
цукор, молоко тривалого зберігання

• Готівка (сума подвійної щотижневої 
закупки продуктами, дрібними купюрами 
та монетами – в надійному сховищі!)

• Ліки: аптечка та необхідні ліки (наприклад, 
інсулін)

• Засоби гігієни
• Ліхтарик, запасні батарейки
• Радіо (на батарейках або сонячних 

батареях) або радіоприймач
• Зарядка для мобільних телефонів на 

сонячних батяреях
• Спальні мішки, ковдри та теплий одяг

 Що означає відсутність електрики в районному окрузі Даме-Шпревальд?

Без світла
від ламп для читання до 

вуличного освітлення

Збій електропостачання Без питної води
душ, туалет, 

кухня

Без зв’язку
Мобільний телефон, інтернет, 

телебачення, екстрений виклик

Без охолодження
Холодильник, морозильник, 
приватного і комерційного

Без грошових операцій
банкомати, касові апарати, 
платіжні операції, Заправка

Без тепла
приватні 

та державні

 Без продуктів
Їжа, напої, супермаркет, 

переміщення товарів

Без ліків
Невідкладна медицина, 

хронічно хворі люди

Поради щодо поведінки

• Зберігай спокій
• Перевірту будинок або квартиру
• Залишайся вдома
• Закрийте двері та вікна
• Повідомте сусідів, за потреби надайте  

допомогу
• Економно використовуйте воду та ліхтарики
Не розпалюйте відкритий вогонь у 
закритих приміщеннях! Існує небезпека 
пожежі, задухи та отруєння!

Контактні пункти по місці вашого 
проживання

Першим контактом завжди є соціальні 
працівники в громадському закладі 
або охоронці. Дізнайтеся вже зараз у 
відповідальних соціальних працівників про 
інші точки контакту у випадку кризи. Тут ви 
можете отримати допомогу, інформацію та 
здійснити екстрений дзвінок.

Як вас попереджають про небезпеку і як 
можна отримати інформацію?

• Додаток зі сповіщеннями на телефон 
 NINA і KATWARN
• радіо чи сирени
• Оголошення від пожежних або 

поліцейських машин
• Через соціальних працівників або 

охоронців

Блек-аут


