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Gastlichkeit und Sicherheit Гостинність та безпека 

finden Sie überall in unserem Hause vor. Es 
gilt bei uns zwar für fast ausgeschlossen, 
dass es zu einem Brandausbruch kommen 
kann, trotzdem sind wir auch auf diesen Fall 
vorbereitet und bitten SIE um Mithilfe. 

чекають на вас на усій території нашого 
будинку. Хоча виникнення пожежі у нас 
практично неможливе, ми готові до цього та 
просимо ВАС про допомогу. 

 

Informieren Sie sich bitte über 
die Lage der Stiegen, Fluchtwege, Notaus-
gänge, der Brandmeldemöglichkeit und der 
Löschgeräte. 

 

Будь ласка, ознайомтесь із 
місцем розташування сходів, шляхів 
евакуації, аварійних виходів, засобів 
пожежної сигналізації та вогнегасників. 

Alarmieren Сповіщення 

Wenn Sie selbst einen Brand 
entdecken, Tür zum Brandraum 
schließen, sofort melden über 
Telefon ___________________  
oder Brandmelder betätigen.  
 
Im Brandfall werden Sie alarmiert: 
Durch eine Haussirene  
Folgen Sie bitte den Anweisungen des 
Sicherheitspersonals. Bewahren Sie Ruhe! 

Якщо ви самі виявите пожежу, то  
зачиніть двері приміщення, де виникла 
пожежа, негайно повідомте про це по  
телефону ___________________  
або активуйте пожежний сповіщувач.  
 
У разі пожежі ви будете  
сповіщені за допомогою: 
внутрішньобудинкового сигналу 
сирени 
Будь ласка, дотримуйтесь вказівок 
працівників охорони. Зберігайте спокій! 

Ihre Adresse: Ваша адреса: 

Retten Порятунок 

Aufzug im Brandfall nicht 
benützen!  
 
Sollte der Fluchtweg durch 
Rauch versperrt sein, die Türe schließen und 
im Zimmer bleiben. Am Fenster bemerkbar 
machen, die Feuerwehr abwarten.  

Не користуйтесь ліфтом  
у разі пожежі! 
 
Якщо шлях евакуації блокований димом, то 
зачиніть двері та залишайтесь у кімнаті. 
Станьте біля вікна та зробіть так, щоб вас 
помітили, дочекайтесь пожежної бригади. 

Löschen Гасіння пожежі 

Informieren Sie sich bitte über die Lage der 
Löschgeräte und über 
deren Handhabung.  

Будь ласка, ознайомтесь із місцем 
розташування вогнегасників та  
зі способом їх застосування. 

Rauchen Sie bitte nicht im Bett! 
Aschenreste nicht in Papierkörbe 
entleeren! Keine eigenen Heiz- und 
Wärmegeräte gebrauchen. 
So helfen SIE, Brände zu vermeiden. 

Будь ласка, не куріть у ліжку! 
Не викидайте залишки попелу в кошики для 
паперу! 
Не користуйтесь власними опалювальними 
та нагрівальними приладами. 
Ось як ВИ допоможете нам запобігти 
пожежі. 

 


