Luxembourg, le 1er avril 2022

Communiqué
Test mensuel du réseau de sirènes du pays : information aux
personnes originaires d’Ukraine

Chaque premier lundi du mois, les services de secours testent le réseau de sirènes installé à travers le
pays. L’objectif de ces tests réguliers est de garantir la fonctionnalité de ce moyen d’alerte à la
population, notamment prévu en cas d’alerte nucléaire. Afin de garantir que la population soit résiliente
face aux risques exceptionnels qui pourraient toucher le Luxembourg, il est donc nécessaire de
continuer à réaliser ces tests dans le futur.
Depuis le début du conflit armé en Ukraine, plusieurs milliers de réfugiés venus des zones de combat
ont trouvé refuge au Grand-Duché de Luxembourg. Pour ces personnes, le son du test des sirènes
pourrait engendrer une situation de stress accru si elles ne sont pas informées auparavant.
Le Ministère de l’Intérieur et le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) collaborent donc
avec l’Office National de l’Accueil (ONA), la Croix-Rouge luxembourgeoise, Caritas Luxembourg et
LUkraine a.s.b.l pour transmettre l’information aux réfugiés.
Un appel est également lancé aux familles hébergeant des ressortissants récemment arrivés d’Ukraine
pour qu’elles les informent également de la nature de ces tests et du fait qu’ils continueront d’avoir
lieu. La presse, en tant que partenaire privilégié des différents acteurs énumérés ci-avant, pourrait être
un autre vecteur d’information important pour les ressortissants ukrainiens et les familles qui en
accueillent.
Les informations relatives aux sirènes sont disponibles ICI
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Щомісячне тестування мережі сирен країни: інформація для українців
Щомісяця кожного першого понеділка екстрені служби перевіряють
роботу мережі сирен, встановлених у всій країні. Мета цих регулярних
заходів – гарантувати дієздатність системи оповіщення населення, що
передбачено, зокрема, у випадку ядерної загрози. Такі заходи необхідні, щоб
забезпечити безпеку населення у надзвичайних ситуаціях, які можуть
виникнути у Люксембурзі.
Від початку збройного конфлікту в Україні кілька тисяч біженців із зон
бойових дій знайшли притулок у Великому Герцогстві Люксембург. Щоб
запобігти їхньому стресовому стану через звуки сирен, інформуємо про
проведення тестування системи оповіщення заздалегідь.
Міністерство внутрішніх справ і пожежно-рятувальний корпус
(CGDIS) Великого Герцогства Люксембург співпрацюють з Національним
офісом з інтеграції (ONA), Червоним Хрестом Люксембургу, Карітас
Люксембург та LUkraine asbl задля поширення важливої інформації серед
біженців.
Звертаємося з проханням до родин, які приймають громадян України,
повідомити біженцям про заходи з перевірки системи оповіщення, які
проводитимуться й надалі.
Звертаємося також до ЗМІ поширити важливу інформацію для
громадян України та сімей, які їх приймають.

