
Тестування сирен відбуватиметься в середу, 1 

лютого 2023 р. 
 

У середу, 1 лютого 2023 року, по всій Швейцарії відбудуться щорічні випробування сирени 
«Загальна тривога» о 13:30 та 13:45, а також «Водна тривога» о 14:15 та 15:00. Ці 
випробування сирен служать, з одного боку, для перевірки технічної готовності сирен, а з 
іншого боку, для ознайомлення населення з різними сигналами тривоги, за допомогою яких 
населення попереджається у разі гострої небезпеки. 

1. Загальна тривога 

«Загальна тривога» спрацює о 13.30. Сирени запускаються за допомогою 
дистанційного керування з центру управління операціями кантональної поліції в 
Курі. «Загальна тривога» — це звичайний висхідний і спадний сигнал 
тривалістю одну хвилину. Цей сигнал повториться вдруге протягом 5 хвилин. Не 
потрібно жодних поведінкових чи захисних заходів. 

О 13:45 громади знову вмикають сирени вручну на місці. 

2. Водна тривога 

«Водна тривога» спрацьовує на водозбірній ділянці дамб о 14:15 та 15:00. Це 
регулярний, уривчастий низький звук тривалістю шість хвилин. Не потрібно 
жодних поведінкових чи захисних заходів. Плани евакуації у випадку тривоги 
про воду можна переглянути у громадах, розташованих у зоні випуску дамб. 

3. Як щодо справжньої сирени? 

Якщо сигнал "Загальна тривога" звучить поза оголошеним часом тестування 
сирени, це означає, що населення може бути під загрозою. У цьому випадку 
населення просять слухати радіо або отримувати інформацію через канали 
Alertswiss, виконувати вказівки влади та інформувати сусідів. «Водна тривога» 
означає, що під дамбою існує безпосередня небезпека. У цьому випадку 
населення просять негайно залишити загрозливу територію. 

Завдяки новим службам Alertswiss населення Швейцарії може краще 
підготуватися до катастроф і надзвичайних ситуацій і взяти на себе більше 



відповідальності. Додаток Alertswiss доступний безкоштовно для систем Android 
та iOS. Його можна завантажити з Google Play Store та Apple App Store. 

Додаткову інформацію та правила поведінки можна знайти на вебсайті 

Федерального управління цивільного захисту BABS, на вебсайті Alertswiss і в 

телетексті мовників SRG, сторінки 680 і 681. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.admin.babs.alertswiss
https://itunes.apple.com/ch/app/alertswiss/id957339177
https://www.babs.admin.ch/de/home.detail.nsb.html/92586.html
https://www.babs.admin.ch/de/home.detail.nsb.html/92586.html
https://www.alert.swiss/
https://www.teletext.ch/SRFInfo/680
https://www.teletext.ch/SRFInfo/681

