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

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДІЇ НАСЕЛЕННЯ У РАЗІ ПЕРЕБУВАННЯ В РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ

БОЙОВИХ ДІЙ (АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ)

У разі перебування в будівлі   рекомендується:   
-  зайняти приміщення, які розташовані подалі від вікон, балконів (коридор, ванна кімната тощо), та
лягти на підлогу. Якщо будинок панельний, по можливості зробіть спробу його покинути; 
-  ні в якому разі не підходити до вікон та не спостерігати за подіями на вулиці, не вибігати на вулицю; 
-  віконне скло укріпити липкою стрічкою або скотчем навхрест. Закласти вікна подушками або іншими
речами, тому що більш всього уражень отримують при розльоті осколків снарядів; 
-  пересуватися по кімнатах тільки повзком; 
-  після  звершення  стрілянини  обережно  залишити  будинок,  при  цьому взяти  із  собою речі  першої
необхідності та особисті документи; 
- під час евакуації використовувати внутрішні сходи, зовнішні пожежні драбини тощо, при цьому не
користуватися ліфтами, надавати необхідну допомогу дітям, жінкам, літнім людям, інвалідам; 
-   після  завершення  обстрілів  негайно  переміститися  у  бомбосховище  або  підвальне  приміщення
будинку.  По  можливості  залишити  будівлю  та  виїхати  в  іншу  безпечну  місцевість  до  рідних  чи
знайомих, або у приміську зону на дачні та садові ділянки, які мають будиночки для проживання. Про
свій  від’їзд  та  місце  подальшого  перебування  повідомити  рідних,  сусідів  і  житлово-експлуатаційні
служби та обов’язково відключити в квартирі  електрику,  газ,  воду,  а вікна та двері зачинити на всі
замки. При собі обов’язково мати особисті документи та речі першої необхідності. 

У разі перебування на вулиці (місцевості)   рекомендується:   
-  негайно лягти на землю, по можливості у найбільш заглиблені місця (канави, ями, ритвини тощо),
прикрити голову якимись речами або, на крайній випадок, руками; 
-  укриття вибирати на відстані як можна далі від будівель; 
- не проявляти зацікавленості тим, що відбувається навкруги, не підніматися із землі та не висовуватися
із-за укриття; 
-  стояти чи перебігати, ховаючись під деревами, будівлями; 
-  намагатися  уникати  перебування  поблизу  різних  видів  техніки,  пожежонебезпечних  і
вибухонебезпечних об’єктів, які становлять небезпеку для людей, які перебувають поруч; 
-  у разі артилерійського або мінометного обстрілу щільно закривати вуха руками, відкривши рот для
урівноваження тиску.  Звуковий (акустичний удар)  може призвести до розривів судин та барабанних
перетинок людини; 
- дочекавшись закінчення вибухів снарядів або пострілів, спробувати якомога швидше переміститися у
безпечне місце (бомбосховище); 
-  переміщуючись у безпечне місце, не підбирати зброю та боєприпаси, що розкидані (лежать) на землі; 
-  у безпечному місці надати необхідну допомогу дітям, жінкам, літнім людям, інвалідам; 
по  можливості  та  у  разі  наявності  необхідних  знань  і  навичок  надати  домедичну  допомогу
постраждалим.

Бережіть своє здоров’я і життя! 
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