
 "البالك أوت" – انقطاع التيار الكهربائي

 "البالك أوت" – انقطاع التيار الكهربائي في حالة اإلجراءات االحترازيةمعلومات عن 

 

 ،أيها المواطنون األعزاء

أيضا أن نستعد لحاالت الطوارئ. في ألمانيا أنه يتعين علينا  الضوء علىالوضع السياسي العالمي الحالي  يصلح

في الكهرباء والغاز، إال أنه ال يمكن استبعاد  أنه سنحدث نقص حادعلى الرغم من أن الخبراء ال يفترضون حاليًا 

لحاالت الطوارئ منذ فترة طويلة فنبورغ االختناقات في شبكة الكهرباء، خاصة في أشهر الشتاء. تستعد مدينة أشا

فرقة اإلطفاء معا بشكل وثيق ، تعمل فيه إلدارة األزمات فريقفي بلدية المدينة نشئ أ  ض، . ولهذا الغرالمحتملة

إلدارة األزمات من  فريقالستعد ويمرافق البلدية وغيرها من المؤسسات والخدمات المعنية بإدارة األزمات. و

بهذا انقطاع التيار الكهربائي المحتمل. نعني  "البالك أوت - انقطاع التيار الكهربائي"لـ  خالل خططه األولية

انقطاع التيار الكهربائي  حاالت األولوية القصوى فيولعدة ساعات أو حتى أيام. الذي يتجاوز الحدود المحلية 

اإلنقاذ أو المستشفيات أو  اتالبنية التحتية الحيوية مثل فرقة اإلطفاء أو الشرطة أو خدم الحفاظ على هي ههذ

. نظًرا ألننا نفترض تعطل شبكة الهاتف بعد وقت قصير جًدا، فقد تم المحلية المواصالت العامةإمدادات المياه أو 

لكم، أيها  اتصالفي مدينة أشافنبورغ من أجل توفير نقاط  "الطوارئحاالت نقاط اإلبالغ عن "التخطيط لـ 

 ريق(.األخرى )مثل الحالطبية وحاالت الطوارئ المواطنون األعزاء، في حاالت الطوارئ 

في الوقت والطوارئ المخطط لها. حاالت معلومات حول نقاط اإلبالغ عن الالعثور على  كيمكنفي هذا المنشور 

في حالة انقطاع التيار  اإلجراءات االحترازيةحول بعض النصائح  في هذا المنشور نفسه، نود أن نقدم لك

بعض اتخاذ  ك، من خاللليس بهذه الصعوبة وأن أن هذا ى. سترهذه المعلوماتالكهربائي. الرجاء االستفادة من 

 .، ستكون مستعدا بشكل جيدجراءات االحترازيةاإل
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 ؟البالك أوت – ما هو انقطاع التيار الكهربائي

وغير مخطط له يؤثر على  واسع النطاق التيار الكهربائي هو انقطاع "البالك أوت - انقطاع التيار الكهربائي"

اإلجراءات االحترازية التي إصالح انقطاع التيار الكهربائي وقتًا طويالً للغاية. مع ويستغرق الكثير من الناس. 

 ساعة كحد أقصى. 72، نفترض انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع لمدة حاليا ا تخذت

 

 ؟في ألمانيا -البالك أوت  -طاع التيار الكهربائي نقما مدى احتمالية ا

في العقود جًدا. في ألمانيا، لم يكن هناك  محتملليس  هلكنوخبراء، مثل هذا الحدث ممكن، خبيرات والوفقًا لل

هو األكثر  انقطاع التيار الكهربائي اإلقليمي واألقصر أمًداما بين، أوتبالك  -تيار الكهربائي للانقطاع األخيرة 

 .احتماال

 



 ؟البالك أوت - ستعداد النقطاع التيار الكهربائيكيف يمكنني اال

 -وإذا لزم األمر  - ومستلزمات النظافة الشخصية بإمدادات كافية من مياه الشرب واألغذية واألدوية احتفظ• 

 أغذية األطفال.

ستبقى مطلعا على أحدث  ،الطريقة بهذه. بالتدوير اليدويعلى راديو مزود ببطارية أو تشغيل  احصل• 

 موردي الكهرباء.من المعلومات المقدمة من فريق إدارة األزمات في المدينة وو المستجدات

 موقد التخييم.يمكنك تحضير الوجبات الصغيرة ب• 

 التدفئة. في حالة تعطلالمالبس الدافئة  ارتدي• 

 لى الرعاية لبعض الوقت إذا لزم األمر.ذ االحتياطات الالزمة لرعاية األقارب المحتاجين إاتخ• 

 بأمان حتى بعد حلول الظالم. لتوجيه نفسكشموع أو مصابيح الجيب أو مصابيح التخييم ال استخدم• 

 

                                "الوقاية والمساعدة الذاتية -انقطاع التيار الكهربائي " المنشورهذه التوصيات مأخوذة من 

(Broschüre „Stromausfall – Vorsorge und Selbsthilfe“ )دنية واإلغاثة للحماية الم دائرة االتحاديةالصادر عن ال

 (.Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe - BBK) في حاالت الكوارث

 

( الصادر “Stromausfall – Vorsorge und Selbsthilfe„الوقاية والمساعدة الذاتية" ) -"انقطاع التيار الكهربائي المنشور 

 Bundesamt für Bevölkerungsschutz undعن الدائرة االتحادية للحماية المدنية واإلغاثة في حاالت الكوارث )

Katastrophenhilfe - BBK.) 

 

لمدنية واإلغاثة في دائرة االتحادية للحماية اعن ال لصادر( اMeine persönliche Checkliste)"قائمتي الشخصية" المنشور 

 (.Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe - BBKحاالت الكوارث )

 

 قاط اإلبالغ عن حاالت الطوارئن

عطل جزئي أو كامل تدقيقة(، يمكن أن يحدث  60)أي أكثر من  األمد انقطاع التيار الكهربائي طويل وفي حالة

يتمكن السكان من االستمرار في إجراء مكالمات  ولكيفي شبكة الهاتف للشبكة الثابتة واالتصاالت المتنقلة. 

موزعة على منطقة المدينة  عن حاالت الطوارئ، يتم إنشاء نقاط إبالغ تعطلالطوارئ في حالة حدوث مثل هذا ال

 كنقاط اتصال دائمة.

 

فرقة اإلطفاء وخدمة اإلنقاذ( عن ) 112و)الشرطة(  110الوصول إلى رقمي الطوارئ وإذا لم يعد باإلمكان 

تنقلها عبر الراديو إلى مراكز ستقبل طلبات المساعدة وسطريق الهاتف، فإن نقاط اإلبالغ عن حاالت الطوارئ 

في منطقة المدينة  غالمراقبة التابعة للشرطة وخدمة اإلنقاذ وفرقة اإلطفاء. ومن المخطط أن تغطي كل نقطة إبال

المتعلقة  رشادات. وفي الوقت نفسه، يمكن أيضا نقل المعلومات واإلمتًرا 750دائرة نصف قطرها حوالي 

عن طريق نقاط اإلبالغ عن حاالت  اع التيار الكهربائي، إلى السكانمثل نوع ومدة انقط لوضع الراهن،با

 .الطوارئ

 

. يقف المصطلح بشكل رمزي على حقيقة أن هذه "المنارات"ا الطوارئ أيضً حاالت تسمى نقاط اإلبالغ عن 

 انقطاع التيار الكهربائي.حالة األماكن ستشكل واحدة من األماكن القليلة المضيئة في 

https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Mediathek/Publikationen/Buergerinformationen/stromausfall-vorsorge-selbsthilfe.pdf?__blob=publicationFile&v=13
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Mediathek/Publikationen/Buergerinformationen/Ratgeber/ratgeber-notfallvosorge-checkliste.pdf?__blob=publicationFile&v=9


 نقاط اإلبالغ عن حاالت الطوارئ )المنارات(

 العنوان وقعالم الحي 
 Dalbergstraße 15 )دار البلدية(Rathaus  مركز المدينة 1

 دام  2
Damm 

 Feuerwehrgerätehaus Damm 
 (محطة اإلطفاء)

Dyroffstraße 10 
 

 غايلباخ  3
Gailbach 

 Feuerwehrgerätehaus Gailbach 

 محطة اإلطفاء( )
Hofgartenweg 1 

 اليدر  4
Leider 

 Feuerwehrgerätehaus Leider 
 )محطة اإلطفاء(

Kerschensteinerstraße 
11 

 نيلكهايم  5
Nilkheim 

 Polizeiinspektion Aschaffenburg 

 )قسم الشرطة(
Lorbeerweg 1 

 أوبرناو  6
Obernau 

 Feuerwehrgerätehaus Obernau 

 )محطة اإلطفاء(
Hauptstraße 21 

أوسبررايخر كولوني  7
Österreicher Kolonie 

 Malteser Hilfsdienst              

 )مؤسسة خدمات المساعدة المالطية(
Schönbornstraße 38 

 شفاينهايم  8
Schweinheim 

 Technisches Hilfswerk         

 )مؤسسة خدمات المساعدة الفنية(
Wendelbergstraße 30 

 شفاينهايم  9
Schweinheim 

 AWO Sozialzentrum „Am Rosensee“                          
 )مركز الخدمات االجتماعية(

Siegfried-Rischar-Str.  
2 - 4 

 شفاينهايم  10
Schweinheim 

Turnhalle TV Schweinheim 1885 e. V. 

 )صالة الرياضة(
Sportweg 8 

          Servicecenter der AVG  مركز المدينة 11

 )مركز الخدمات(
Werkstraße 2 

 Kundenzentrum Regionaler Busbahnhof  مركز المدينة 12
 (في محطة الباصات اإلقليمية خدمة الزبائن)مركز 

Ludwigstraße 8 

          Grünewald Grundschule  مركز المدينة 13

 )المدرسة االبتدائية(
Ludwigsallee 2 

 سبريتفالد  14
Strietwald 

 Justizvollzugsanstalt          
 )المؤسسة السجنية(

Hasenhägweg 135 

 سبريتفالد  15
Strietwald 

 Fußballplatz SG Strietwald    

 )ملعب كرة القدم(
Adlerstraße 2 

 

 

 الطوارئ تدريجياً. نقطالمزيد من سوف يتم تشغيل : هامة مالحظة

 /stromausfallwww.aschaffenburg.de :الموقع اإللكتروني التالي على الناشطة نقط الطوارئالعثور على  كيمكن

 

 مهمة هواتف ورسائل تحذيرمعلومات وأرقام 

 

 112الطوارئ:  رقم

 110الشرطة: 

 116 117الخدمة الطبية تحت الطلب: 

 aschaffenburg.de-www.feuerwehrأشافنبورغ: في مدينة فرقة اإلطفاء 

 www.bbk.bund.deللحماية المدنية واإلغاثة في حاالت الكوارث:  ةاالتحادي الدائرة

 



 مدينة أشافنبورغ

stromausfallwww.aschaffenburg.de/ 

www.aschaffenburg.de/energie 

 

 السكان. تعليمتحذير و( لNINA-Warn-App) NINAتطبيق تحذير  فيدي

 .تلقائيًا تحذيرات إلى هاتفك المحمول "Cell Broadcast" خدمة البث الخلوي رسلت

 بشكل أساسي للتحذير من الظروف الجوية الخطرة. WarnWetter يفيد التطبيق

 إلطالق مكالمة طوارئ لألشخاص الذين يعانون من إعاقات في الكالم أو السمع. Nora يفيد تطبيق الطوارئ

https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Warn-App-NINA/warn-app-nina_node.html
https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Warnung-in-Deutschland/So-werden-Sie-gewarnt/Cell-Broadcast/cell-broadcast_node.html
https://www.dwd.de/DE/leistungen/warnwetterapp/warnwetterapp.html
https://www.nora-notruf.de/de-as/startseite

