ПАМ’ЯТКА
НАСЕЛЕННЮ ЩОДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
ДІЇ ЗА СИГНАЛОМ „ПОВІТРЯНА ТРИВОГА”

З метою привернення уваги до населення доводиться сигнал оповіщення
„УВАГА ВСІМ!” шляхом включення електричних сирен, які дублюються протяжними
гудками інших звукових пристроїв суб’єктів господарювання та транспортних засобів.
Почувши сигнал „ПОВІТРЯНА ТРИВОГА”, необхідно:
а) перебуваючи вдома:
 ввімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і
уважно прослухати інформацію;
 при можливості попередити сусідів і одиноких людей, що мешкають поруч;
 закрити вікна, вимкнути усі електричні прибори та нагрівальні прилади,
перекрити квартирний газовий вентиль, загасити печі, вимкнути світло;
 швидко одягнутися та одягти дітей, перевірити наявність пришитих з
внутрішньої сторони одягу у дітей дошкільного віку нашивок, на яких зазначено:
прізвище, ім’я, по-батькові, адреса, вік, номер домашнього телефону;
 взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і
води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до
найближчої захисної споруди.
У разі відсутності в радіусі 500 м від будинку захисної споруди використовуйте
для укриття підвальне приміщення під будинком.
Ні в якому разі не можна після сигналу „ПОВІТРЯНА ТРИВОГА” залишатися в
будинках, особливо на верхніх поверхах, адже внаслідок вибуху вони будуть
руйнуватися від впливу ударної хвилі;
 зайняти місце у захисній споруді та виконувати вимоги старшого
(коменданта): не палити, не смітити, голосно не розмовляти, дотримуватися спокою і
порядку, обов'язково допомагати дітям, літнім людям та інвалідам;
 уважно слідкувати за розпорядженнями та сигналами оповіщення.
У разі загрози життю та здоров'ю необхідно потурбуватися про наявність:
 найпростіших засобів індивідуального захисту (респіратор, ватно-марлева
пов’язка, протипилова тканинна маска);
 найпростіших засобів медичної допомоги (бинт, йод, джгут, перекис водню,
нашатирний спирт, знеболювальні засоби).
У хвилини небезпеки кожному громадянину необхідно мобілізувати себе,
проявити мужність, самовладання та діяти максимально швидко.
б) перебуваючи на роботі:
 виконати заходи, передбачені на цей випадок Планом реагування та
Інструкцією, діяти за вказівками керівництва суб’єкта господарювання;
в) перебуваючи у громадському місці:
 вислухати вказівки адміністрації громадського місця та діяти у відповідності з
ними (йти в зазначені сховища або укриття).
Навчально-методичний центр цивільного захисту
та безпеки життєдіяльності Рівненської області
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