СЛОВЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи

РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДІЇ НАСЕЛЕННЯ У РАЗІ ЗАХОПЛЕННЯ В ЗАРУЧНИКИ
(В ТРАНСПОРТІ, БУДІВЛІ)
У разі захоплення в заручники рекомендується:
- своїми діями не провокувати терористів на насильницькі дії (уникати різких рухів, шуму тощо);
- не чинити опір озброєним терористам, що може призвести до численних людських жертв, не дивитися
їм в очі, якщо вимагають віддати особисті речі – негайно віддати;
- у разі необхідності виконувати вимоги злочинців, не допускати паніки;
- не піддаватися на провокаційні дії терористів;
- бути уважними, запам’ятати прикмети злочинців (риси їх облич, одяг, імена, клички, можливі шрами і
татуювання, особливості мови і манери поведінки, тематику їх розмов);
- по можливості та у разі наявності фото-, відеозасобів здійснити приховану фото та відеофіксацію дій
терористів; бути готовим до складнощів (відсутність свободи руху, їжі, води тощо);
- почувши стрільбу та вибухи (у разі штурму), негайно лягти на підлогу обличчям вниз, поклавши руки
долонями на потилицю, і не рухатися;
- у жодному випадку не бігти назустріч співробітникам правоохоронних органів або від них, оскільки
вони можуть прийняти вас за злочинця; по можливості триматися як можна далі від дверей та вікон.

У разі перебування в приміщенні будівлі (території, де знаходяться заручники, при
цьому не бути захопленим терористами та ними знайденим) рекомендується:
- зберігати спокій та намагатись уникнути контакту з терористами;
- повідомити, як можна тихіше, правоохоронні органи за номером 102 про злочинців та своє
місцезнаходження;
- не палити і не наближатись до дверей і вікон, сховати свої документи, що засвідчують особу;
- чітко виконувати інструкції та вказівки правоохоронців;
- по можливості та у разі наявності фото-, відеозасобів здійснити приховану фото та відеофіксацію дій
терористів;
- почувши стрільбу та вибухи, негайно лягти на підлогу обличчям вниз, поклавши руки долонями на
потилицю і не рухатися (уникнути різких рухів).
Пам’ятайте, що одразу після вашого повідомлення правоохоронним органам про подію, негайно
ними буде вжито вичерпних заходів для збереження вашого життя та здоров’я.

Бережіть своє здоров’я і життя!

