
 شده افتیدر یمیقد یاطالعات مهم در مورد بمب ها

 ست؟یمنفجر نشده چ یخطر بمب ها

هنوز در خاک کشف نشده اند و به عنوان  یاریبس. هستند یخطر بزرگ کیدوم هنوز هم  یمنفجر نشده از جنگ جهان یبمب ها

منفجر نشده هنوز دست  یهاجره بمب مواد منف شود. یم افتی یساختمان یکارها ای یساختمان یمحل ها یها یمثال در حفار

 ینوسانات دما م ای تیموقع رییمانند ارتعاشات، تغ یخارج راتیتأث شوند. یحساس تر م یزمان تا حد شینخورده هستند و با افزا

 نیبردن ا نیاز ب یبرا یاقدامات فور دیشد، با دایپ یبمب یوقت است. یکننده زندگ دیخطر تهد کی نیتواند باعث انفجار آنها شود. ا

منفجر  ایشود  یکه قرار دارد خنث ییدر جا دیبمب با ایکه آ ردیگ یم میتصم ب،یمتخصص تخر خطر در اسرع وقت انجام شود.

 باشد. دیچقدر با یمنیشود و شعاع ا

 ست؟یچ یمنیشعاع ا

به منطقه  یورود یرهایها و مستمام جاده  اجازه ندارد در آنجا باشد. گریکس د چیکند که ه یرا مشخص م یمنطقه ا یمنیشعاع ا

 یمنیقطارها ورود به شعاع ا بسته نمودن اتوبوس ها و نیدر ا بسته باشد. دی/ انفجار با یساز یمدت زمان خنث یبرا یمنیشعاع ا

 ای duelzen.de/bombenfun-nsestadtwww.haرا در  یمنیطرح از شعاع ا کی دیتوان یم ممنوع است.

www.facebook.com/Hansestadt.Uelzen دیکن دایپ. 

 شوند؟ یاقدام م نیقرار دارند و مشمول ا یمنیکدام راه ها در شعاع ا

منتشر  www.facebook.com/Hansestadt.Uelzenو  uelzen.de/bombenfund-www.hansestadtفهرست راه در 

 شده است.

 خانه ام را ترک کنم؟ دیچرا با

 یمنفجر نشده خطر بزرگ یمیقد یبمب ها رایالزم است، ز نیا. دیترک کن ایو/ هیخانه خود را تخل دیبا د،یهست یمنیاگر در شعاع ا

 تیامن یو برا تیمحافظت از جان و وجود جمع یبرا توانند منفجر شوند. یهنوز هم م هستند که یاساساً مواد منفجره ا نهایا هستند.

کنند و تنها در  هیمنطقه تخل نیاد را از اآنها موظف هستند همه افر ،یتیامن نیبخش تام .دی" بمب باشیداخل رهی"دا کینزد دیخود، نبا

 کردن / انفجار کنند. یتوانند شروع به خنث یصورت م نیا

 شود. یپول مهیکند. ممکن است جر یم عیمواد منفجره را فعال و تسر یساز یاز دستورات نگهبانان، کار خدمات خنث یرویپ یبرا

  خانه ام را ترک کنم؟ دیبا یچه زمان

محل  ایخانه  یکه به زود دیآماده باش شد. دیبلندگو و رسانه ها مطلع خواه یها هیاعالم قیشدن بمب، از طر دایبالفاصله پس از پ

کار را انجام  نیخواهد که ا یزمانش برسد، از شما م یقانون، وقت یمجر یسازمان ها ریو سا یآتش نشان :دیکار خود را ترک کن

 .دیمحل کار خود برو ای/ انفجار به خانه  یساز یدر هنگام خنث دیتوان ینم گرید د،یاگر خارج از منطقه مربوطه باش .دیده

 خانه ام را ترک کنم؟ دیچه مدت با

 یزیبا دقت برنامه ر دی/ انفجار با یساز یکشد. خنث یتوان از قبل گفت که چقدر طول م یمواد منفجره نم بیتخر اتیعمل یبرا

هر  یمحل طیراخود متخصص باشند، ش نهیدر زم ریبمب و خدمه درگ یساز یخنث اگر کارشناس یحت شده و با دقت انجام شود.

تا کار هر چه زودتر شروع  کار کردن است. عیکار با دقت مهمتر از سر نجایکند. ا ی/ انفجار را منحصر به فرد م یساز یخنث

 مهم است. اریبس یتیامن یروهایدستورات ن تیرعا نیشود همچن

 هیتخل انیرا اعالم کرد. پا یقیتوان از قبل زمان دق یحال، معموال نم نی. با ادیاز خانه دور باش یممکن است الزم باشد چند ساعت

 .دیبه اطالع شما خواهد رس ریدرج شده در ز یاطالع رسان یکانال ها قیو از طر یبانیتوسط مراکز پشت

 توانم بمانم؟ یدوستانم بمانم: کجا م ایقوام بمب با ا یساز یتوانم در طول مراحل خنث یمن نم

شما در آنجا  ییغذا یازهاین شود. یم ی/ انفجار راه انداز بیزمان تخر یبرا یبانیمراکز پشت د،یبمان دیتوان یدر کدام شهر م

 یغذا ،یآلرژ مارانی)ب دیدار ازیبه دارو ن ای دیکن یاستفاده م یخاص یخانواده تان از غذا یاعضا ایشود. اگر شما  یبرآورده م

مراکز  .دیخود را همراه داشته باش یتیخود مانند مدرک هو یمدارک شخص .دیاوریغذا را با خود ب نی(، لطفا ارهیکودک و غ

 مطلع خواهند شد. www.facebook.com/Hansestadt.Uelzenو  uelzen.de-www.hansestadtدر  یبانیپشت

  بکنم؟ دیشوم چه با رونیب ییتوانم از خانه به تنها یاگر نم
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با آنها تماس گرفت. امدادگران  یخط اورژانس خانگ قیکرد و از طر ییتوان شناسا یکمک دارند را م ایبه مراقبت  ازیکه ن یافراد

توانند با شماره  یبه کمک دارند م ازیکه ن یافراد نیهمچن .دیمطلع کن گانیهمسا ایخانواده  یاعضا ایخود  تیوضع اورژانس را از

 قل شوند.منت مارستانیب ای یبانیو به مرکز پشت هیتخل یامداد یها میگزارش داده و سپس توسط ت 05818006213 یتلفن شهروند

 کرد؟کرونا هستم. چه کار خواهم  نهیمن در قرنط

 05818006213: ندیتماس حاصل فرما یعالقه مندان با شماره تلفن شهروند

 چه خواهد شد؟ ردیها قرار گ نیا ریمهدکودک فرزندم تحت تأث ایاگر مدرسه 

 ایاطالع خواهند داد. اداره مدرسه  یرد روش بعددر مو نیاطالع داده خواهد شد. بعدآ والد هیاز تخل دهید بیآس ساتیتاس یبه تمام

 به شما بدهد. نهیزم نیدر ا یشتریتواند اطالعات ب یمهدکودک م

 خواهد افتاد؟ یخانگ واناتیح یبرا یچه اتفاق

 یحمل و نقل را برا یجعبه ها ازیحال لطفا در صورت ن نی. با ادیاوریب یبانیخود را با خود به مرکز پشت یخانگ وانیح دیتوان یم

 دیتوان ینم گریاز آن استفاده کنند. اگر د دیبا زیپوزه هستند ن دنیکه ملزم به پوش ییو سگ هااست  ی. قالده ها الزامدیاوریکار ب نیا

 موارد استثنا قائل نخواهد شد. نی. در ادیخود را در خانه خود رها کن یخانگ واناتیح دیتوان ینم گرید د،یشو یتیوارد شعاع امن

 خطر در خانه بمانم؟ رشیتوانم با پذ یم ایآ

 شود. هیتخل دیبا یمنیانه، شعاع 

 رد؟یقرار نگ یمنیکس در شعاع ا چیه هیتخل نیحاصل کرد که در ح نانیتوان اطم یچگونه م

 ایآ مینیشود تا بب یم یدوباره بررس هیتخل شرکت خواهد کرد. پس از اتمام اتیعمل نینجات در ا یها میت ریو سا سیآتش نشانان، پل

 .ریخ ایجا مانده است  یکس

 خواهد کرد؟ ید منفجره را خنثموا یچه کس

 بمب یساز یمتخصص در خنث ژهیو یروهاین

 (یمحل یرسانه ها ،یتلفن شهروند ن،یکنم؟ )آنال دایتوانم اطالعات پ یاز کجا م

بوک شهر در  سیفصفحه  نیو همچن uelzen.de/bombenfund-twww.hansestadدر  نیآنال

www.facebook.com/Hansestadt.Uelzen یمحل یرسانه ها قیاز طر نیهمچن. 

 6213 800 0581 :یتلفن شهروند قیاز طر
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