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Неподалік від цього місця тренуються німецькі збройні сили. 
Солдати стріляють, застосовуючи безпечні боєприпаси.   
Звуки можуть бути досить гучними. 

Збройні сили зважають на Ваше перебування тут. 
Але вони мають регулярно тренуватись й просять Вашого розуміння. 
Ви маєте знати: у Німеччині Ви можете відчувати себе у безпеці. 

 
Сирена пожежної тривоги – це той вид сирени, який Ви найчастіше чутимете у Німеччині. Ця 
сирена сповіщає пожежну охорону.  
Завдяки їй пожежна охорона знає про те, що: 
• потрібна її допомога; 
• вона має виїжджати на виклик. 

 
 

Послідовно лунають три довгі сигнали.  

У деяких населених пунктах перевіряють 
справність цих сирен. Сирени вмикають 
щосуботи о 12:00. 

У цьому випадку люди знають, що це 

• тест; 
• безпечно. 
Зі зразками сигналів сирен можна ознайомитись в інтернеті. 

Тоді Ви знатимете, як саме лунають сирени.  

Посилання на інтернет-сторінку: www.schleswig-
holstein.de/sirenen 

 
QR-код  «Зразки сигналів сирен в інтернеті» 
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звуків пострілів та 
сигналів сирен 
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