Kedves Vendégünk
Az alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmét.
Tűz esetén a szobák és az épületben kézi hangszórókon keresztül
valamint élő szóval történik a riasztás, többszöri bemondással:
„Figyelem! Tűz van! Az épületet hagyják el!”
Ha a tüzet Ön észleli, kérjük, riasszon élőszóval, értesítse szomszédait
és a személyzetet. Kövesse a személyzet utasításait. Őrizze meg a nyugalmát.
Ahol tüzet észlel, ott az ajtót csukja be.
A veszélyeztetett területről történő menekülést elősegítő tanácsok:
- Meggondoltan cselekedjünk, kerüljük a pánikot.
- Menekülésre a természetes kijáratokat / folyosó, lépcsőház, kijárati ajtó /
használjuk,
- A lehető legrövidebb úton hagyjuk el a veszélyeztetett területet.
- Ha a veszélyhelyzet indokolja a testünket szorosan burkoljuk be vizes
pokróccal, ruhákkal, a füstmérgezés ellen orr, száj elé nedves kendőt kössünk.
- Amennyiben a menekülési utat füst zárja el, maradjon a szobában, csukja be
az ajtót, mutatkozzon az ablakban, menjen az erkélyre és várja meg a tűzoltóság
megérkezését.
Kérjük a tűzesetek megelőzése érdekében tartsa be az alábbi előírásokat!
- Ne használjunk a szobában pirotechnikai anyagot és gyertyát.
- Ne használjon villanymelegítőt, kávéfőzőt merülő forralót, vasalót
és más nagyteljesitményű elektromos berendezést a szobájában.
- Ne használjon hibás, sérült elektromos berendezést.
Tájékozódjon:
a lépcsőház és a menekülési útvonalak elhelyezkedéséről,
a tűzoltó készülékek és a tűzcsapok hollétéről, kezeléséről,
a segélykérési lehetőségekről.
Mentők
Tűzoltóság
Rendőrség
Egységes segélykérőszám
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Our dear guest

Lieber Gast

Please note the following.

Bitte beachten Sie folgendes.

In the event of a fire in the rooms and in the building, it passes through
handheld speakersas well as live word alarms with multiple calls:
"Attention! There's fire! The building is leaving! ”

Im Brandfall in den Räumen und im Gebäude gelangt es über Handlautsprecher
sowie Live-Wortalarme mit mehreren Anrufen:
„Achtung! Da ist Feuer! Das Gebäude geht! "
Wenn Sie einen Brand entdecken, benachrichtigen Sie bitte Ihre Nachbarn
und der Dolch.
Befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Bleib ruhig. Wo Feuer
Sie schließen die Tür dort.

If fire is detected by you, please alert live by notifying your neighbors
and the dagger. Follow the instructions of the staff. Keep calm.
Where fireyou close the door there.
Tips for escaping from an endangered area:
- Let's act carefully to avoid panic.
- Escape the natural exits / corridor, staircase, exit door /used
- Leave the danger area as quickly as possible.
- If the situation warrants, our bodies should be tightly covered with water
Use a damp cloth, clothing, and a wet cloth in front
of the nose and mouth to prevent smoke poisoning.
- If the escape route is blocked by smoke, remain in the room, close it
the door, point to the window, go to the balcony and wait for the fire
department arrival.

Tipps für die Flucht aus einem gefährdeten Gebiet:
- Gehen wir vorsichtig vor, um Panik zu vermeiden.
- Entfliehen Sie den natürlichen Ausgängen / Korridor, Treppe, Ausgang Tür /
hasznéljuk,
- Verlassen Sie den Gefahrenbereich so schnell wie möglich.
- Wenn die Situation es erfordert, sollte unser Körper dicht mit Wasser bedeckt
sein Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, Kleidung und ein feuchtes Tuch vor
Nase und Mund, um eine Rauchvergiftung zu vermeiden.
- Wenn der Fluchtweg durch Rauch blockiert ist, bleiben Sie im Raum,
schließen Sie ihn die Tür, zeigen Sie zum Fenster, gehen Sie zum Balkon und
warten Sie auf die Feuerwehr Ankunft.

Please follow the instructions below to prevent fires!
- Do not use pyrotechnics or candles in the room.
- Do not use an electric heater, coffee machine, immersion kettle, iron
and other high-power electrical equipment in your room.
- Do not use loud, damaged electrical equipment.
Learn about:
the location of the stairway and escape routes,
location and handling of fire extinguishers and hydrants,
about the ways to request help

Ambulances
Fire Fighers
Police
General Emergency Number
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Bitte folgen Sie den untenstehenden Anweisungen, um Brände zu vermeiden!
- Verwenden Sie keine Pyrotechnik oder Kerzen im Raum.
- Verwenden Sie keine elektrische Heizung, Kaffeemaschine, Wasserkocher
oder Bügeleisen und andere elektrische Hochleistungsgeräte in Ihrem Zimmer.
- Verwenden Sie keine lauten, beschädigten elektrischen Geräte.
Erfahren Sie mehr über:
die Lage des Treppenhauses und der Fluchtwege,
Ortung und Handhabung von Feuerlöschern und Hydranten,
über die Möglichkeiten, um Hilfe anzufordern

Krankenwagen
Feuerwehrleute
Polizei
Allgemeine Notrufnummer
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