Viktigt meddelande till allmänheten
ALBANSK översättning

Kumtesë e rëndësishme gjithë popullatës
Kur të dëgjoni një fishkëllimë shtatësekondëshe, mos dilni jasht!
Kur të dëgjohen sinjalet alarmuese jashtështëpiake ju duhet të:
• Hyni brenda në shtëpi ose të rrini brenda aty ku gjendeni
• Mbyllni dyert, dritaret dhe ventilacionin
• Dëgjoni radion për informata më të hollësishme
Gaz helmues dhe tym që përhapet mbi qytet mund të rrezikojë jetërat tuaja nëse qëndroni jashtë
shtëpisë. Në këso raste komuna ju paralajmëron me sinjal alarmues (7 sekondësh që përsëritet
brenda dy minutave). Sinjali ”Kumtesë e rëndësishme gjithë popullatës” ndryshe quhet edhe
VMA sinjali.
Ky sinjal është forma më e shpejtë për të alarmuar shoqërinë dhe mund t’ua shpëtojë jetën nëse
e kuptoni.
Sinjali VMA testohet në orën 15.00 të hënën e parë jofestive të muajit mars, qershor, shtator
dhe dhjetor. Në alarmim testues nuk keni nevojë të futeni brenda!
Informata më të hollësishme mbi VMA sinjalin mund të gjeni në webbfaqet e komunës dhe
shërbimeve shpëtimtare.
www.flen.se
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Texten på svenska:
Viktigt meddelande till allmänheten
Vid sju sekunders tut, gå inte ut!
Om utomhusvarningstutorna ljuder ska du:
• Gå inomhus eller stanna inne där du är
• Stänga dörrar, fönster och ventilation
• Lyssna på radion för mer information
Om gifitg gas eller rök sprids över stan kan det vara livsfarligt att vistas utomhus. Då varnar
kommunen med en skarp signal (i 7 sekunder som upprepas i två minuter). Signalen "Viktigt
meddelande till allmänheten" kallas också VMA.
Signalen är samhällets snabbaste varningsform, den kan rädda ditt liv om du vet vad den
betyder.
VMA-signalen testas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och
december, då behöver du inte gå in!
Mer information om VMA hittar du på kommunens hemsida: www.flen.se.
Kontakta räddningstjänsten i Flen på telefon 0157-193 34.

