СЛОВЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
відділ з питань цивільного захисту,
мобілізаційної та оборонної роботи та
Слов'янські курси цивільного захисту

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДІЇ НАСЕЛЕННЯ ПРИ ВИНИКНЕННІ
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій
здійснюється за допомогою сигналу «УВАГА ВСІМ!», який розповсюджується за
допомогою включення електросирен, дублювання протяжними гудками інших
звукових пристроїв суб’єктів господарювання та транспортних засобів. За цим
сигналом населення повинно увімкнути радіотрансляційні та телевізійні приймачі
для прослуховування термінового повідомлення.
Після цього у мовному режимі через засоби масової інформації (радіо,
телебачення тощо) до населення доводиться сигнал «Повітряна тривога» та порядок
дій за цим сигналом. З моменту подачі сигналу «Повітряна тривога» для вжиття
заходів захисту може залишитись кілька хвилин.

Почувши сигнал «Повітряна тривога» необхідно:
- ввімкнути приймач радіотрансляційної мережі, теле- та радіоприймач, уважно
прослухати інформацію; - якщо є можливість, попередити сусідів;
- закрити вікна, вимкнути всі нагрівальні прилади, перекрити газову мережу,
загасити печі, вимкнути світло;
- швидко одягнутися, перевірити наявність пришитих з внутрішнього боку одягу в
дітей дошкільного віку записів: прізвище, ім’я, по батькові, адреса, вік, номер
домашнього телефону;
- взяти індивідуальні засоби захисту та завчасно підготовлений запас продуктів і
води, особисті документи, кишеньковий ліхтарик та найкоротшим шляхом
прямувати до найближчої захисної споруди;
- зайняти місце у захисній споруді та виконувати вимоги відповідальної особи
(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 цивільного захисту.
У разі відсутності в радіусі 500 м від будинку проживання захисної
споруди необхідно використати для укриття підвальне приміщення під будинком.
У жодному разі не можна після сигналу «Повітряна тривога» залишатися
в будинках, особливо на верхніх поверхах, адже при вибуху вони руйнуватимуться
під впливом ударної хвилі.

Доцільно завчасно потурбуватись про наявність:
- найпростіших засобів індивідуального захисту (респіратори, ватно-марлеві
пов’язки або протипилові тканинні маски);
- найпростіших засобів медичної допомоги (бинт, йод, джгут, перекис водню,
нашатирний спирт, знеболювальні засоби)

Бережіть своє здоров’я і життя!

