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Що робити, якщо знайдені  
нездетоновані боєприпаси  
(бомби)?

Телефон при небезпеці

0201 88-33333



Kуди я можу піти

• Будь-хто, хто змушений залишити свій дім, може звернутися до центру догляду за 
межами зони евакуації.

• Запитайте службу екстреної допомоги на місці, де це знаходиться, або 
зателефонуйте за номером телефону 0201 88-33333.

Скільки триватиме знешкодження і коли я можу повернутися в свою 
квартиру?

• Неможливо передбачити, як довго триватиме знешкодження. Будь ласка, будьте 
готові до більш тривалого часу очікування.

• Візьміть із собою важливі предмети, наприклад, важливі ліки або зарядні кабелі 
для технічних пристроїв, таких як мобільні телефони чи ноутбуки.

Школа або дитячий садок також знаходяться в зоні ураження.  
Що я повинен зробити?

• Постраждалі установи, такі як школи, дитячі садки або дитячі садки, 
інформуються про майбутню евакуацію. 

• Школи та дитячі садки інформують батьків про подальший порядок дій, а також 
про те, коли і де можна забрати дітей після евакуації.

• Якщо заклад знаходиться у зовнішньому колі, діти можуть залишатися в закладі.
Якщо ви сумніваєтеся, зверніться безпосередньо до школи чи дитячого садка.

Що я роблю зі своїми домашніми тваринами?

• Ви можете брати з собою домашніх тварин. Їм також раді в центрі догляду.
• Використовуйте відповідні транспортні ящики для вашої тварини, якщо такі є.
• Собаки, які зобов’язані носити намордник, також повинні його носити. Собака має 

бути  на повідку.

Актуальну інформацію щодо знешкодження вибухонебезпечних 
предметів ви завжди можете отримати за адресою:

www.essen.de/bombenfund Телефон небезпеки  0201 88-33333
www.facebook.com/StadtportalEssen/ www.twitter.com/Essen_Ruhr
https://www.facebook.com/feuerwehressen/
 

Як я дізнаюся, що евакуація закінчилася?

• По гучномовному зв’язку служби громадського порядку
• Через місцеві засоби масової інформації, такі як Radio Essen на частоті

102,2/105,0 МГц
• Через додаток попередження NINA Федерального відомства цивільного захисту 

та допомоги у разі стихійних лих

Знайдені нездетоновані боєприпаси в Ессені

В Ессені неодноразово знаходять нездетоновані боєприпаси часів Другої світової 
війни, які зазвичай потрібно негайно знешкоджувати.

Усі будівлі в безпосередній близькості від місця знаходження, так зване «внутрішнє 
коло», повинні бути евакуйовані. Для цього всі особи мають залишити житлові чи 
робочі приміщення.

У «зовнішньому колі» навколо майданчика нікому не дозволяється залишатися поза 
будівлями під час підготовки та знешкодження. Під час знешкодження постраждалі 
повинні залишатися в частинах будівлі, в протилежному від бомби напрямку.

Чи перебуваєте ви у внутрішньому чи зовнішньому коліі, ви можете перевірити за 
допомогою опублікованих карт вулиць.

На час знешкодження всі під’їзди до місця знаходження бомби будуть закриті. Рух 
автобусів і потягів у зоні знешкодження під час проведення робіт заборонено.

Просимо негайно та невідкладно виконувати вказівки служби охорони 
громадського порядку, пожежної охорони, поліції, служби безпеки та зверніть 
увагу на наступну інформацію:

Як я повинен поводитися, якщо я живу в зовнішньому колі?

У зовнішньому колі потрібно поводитися як в екстренних випадках: забороняється 
залишати будівлі під час знешкодження, перебувати в приміщеннях, розташованих 
подалі від місця розташування бомби і уникати перебування біля вікон.

Внутрішнє коло:  
Чому я маю залишати свою квартиру?

• Нездетонована бомба – це в основному запальний вибуховий пристрій. З метою 
власної безпеки під час знешкодження не можна перебувати поблизу локації, 
найближчого кола.

• Щоб захистити населення від небезпеки, місто Ессен має евакуювати всіх із 
постраждалих будівель. Тільки після цього можна починати знешкодження.

• Будь ласка, виконуйте розпорядження правоохоронних органів та пожежної 
охорони. Йдеться про безпеку кожного, а не лише вашу власну. За відмову 
залишити квартиру чи будинок на вас можуть накласти штраф до 1000 євро.

Я не можу сама покинути свою квартиру і потребую допомоги.  
Що я можу зробити?

Зверніться до екстрених служб на місці або зателефонуйте на гарячу лінію:  
0201 88-33333. Тоді для вас може бути організовано безкоштовний транспорт як 
пацієнту або, в екстрених випадках, буде викликана ваша медична служба.
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