Тестування систем оповіщення
населення відбувається щомісяця
в перший будній понеділок
Випробовування систем оповіщення населення відбувається щомісяця
в перший будній понеділок о 12:00. Метою випробовування є сприяти
виявленню можливих несправностей у зовнішньому оповіщальному
устаткуванні. Тестування систем оповіщення покладено на рятувальні
служби й Аварійно-диспетчерський центр.
Під час випробовування систем оповіщення населення лунає рівномірний випробний сигнал
тривалістю сім секунд. Одночасно із цим тестуванням може бути випробувано й голосовий зв’язок систем. У цьому випадку увімкнеться голосове повідомлення ”hälyttimien kokeilu, prov alarm,
testing sirens”. Мешканцям та іншим особам, що
перебувають у районі, де лунатиме випробний
сигнал, не треба вживати жодних заходів.

небезпеки триває одну хвилину, наростаючи і
спадаючи, і коли його увімкнуто, всім, хто перебуває надворі, треба сховатися в закритому приміщенні. В закритому приміщенні слід зачинити всі
двері, вікна й вентиляційні отвори, а також зупинити повітрообмінні системи, якщо це можливо.
Сигнал відбою - рівномірний звуковий сигнал тривалістю одну хвилину. Він повідомляє, що загроза
чи небезпека минула.

Система оповіщення населення охоплює не всі
райони. Системи оповіщення розташовано насамперед там, де мешкає чи пересувається найбільше людей. Ці системи оповіщення призначено насамперед для попередження тих, хто перебуває
надворі, а в закритих приміщеннях сигнал можна
й не почути. На чутність систем впливають також
форма місцевості, забудоване довкілля і погодні
умови.

Державні органи можуть попереджати мешканців
по-різному. Найважливішим способом є повідомлення про небезпеку, яке завжди лунає додатково до загального сигналу небезпеки, чутного з
системи оповіщення. Повідомлення про небезпеку зачитують на радіо і показують на сторінці 112
телетексту, а в разі потреби – і рухомим рядком
на верхньому краю телеекрану. Повідомлення
про небезпеку публікують також зокрема в застосунку «112 Suomi», новинному застосунку «YLE», а
також на сайтах pelastustoimi.fi і 112.fi.

Загальний сигнал небезпеки є частиною
багатоканальної системи оповіщення
Бажано, щоб кожен умів розпізнавати випробний
сигнал і сигнал небезпеки, які лунають з системи
оповіщення, а також знати, що робити, якщо почуєш загальний сигнал небезпеки. Загальний сигнал небезпеки лунає, наприклад, у разі загрози
небезпечного диму чи газу для людей, які перебувають у відповідному районі. Загальний сигнал

Ми дуже рекомендуємо завантажити собі на
смартфон застосунок «112 Suomi». У ньому міститься важлива інформація про безпеку, і якщо з нього подзвонити на номер телефону екстрених
служб, Аварійно-диспетчерський центр матиме
змогу визначити місцеперебування особи, що телефонує, і надати допомогу оперативніше.

Додаткова інформація про застосунок «112 Suomi»: 112.fi/en/112-suomi-application

