


ПОРАДИ
ДО ПІДГОТОВКИ

ВДОМА 

Деякі питання варто продумати заздалегідь, аби краще обладнати своє

житло на випадок надзвичайної ситуації і захистити себе і близьких:

 за можливості дізнайтеся, де знаходяться найближчі укриття і 

-перевірте стан підвального приміщення;

-  перевірте наявність аварійного виходу;

-  зробіть запаси питної та технічної води, продуктів тривалого збері-

гання;

 -перевірте наявність в аптечці засобів надання першої медичної до- помоги і

-продумайте, які ліки можуть знадобитися протягом трива- лого часу;

-  підготуйте засоби пожежогасіння;

 -подбайте про альтернативні засоби освітлення приміщення на випа-

док відключення енергопостачання (ліхтарики, свічки);

-  підготуйте засоби для приготування їжі у разі відсутності газу і елек-

тропостачання;

-  зберіть найнеобхідніші речі та документи на випадок термінової ева- куації

або переходу до сховищ;

-  подбайте про справний стан приватного транспорту і запас палива для

вчасної евакуації з небезпечного району;

 



 Не сповіщайте про свої майбутні дії і плани малознайомим людям, а

також знайомим з ненадійною репутацією;

 Завжди носіть з собою документ, що посвідчує особу.

 Гроші і документи тримайте в різних місцях ― так ви матимете

більше шансів їх вберегти;

 Тримайте біля себе записи про групу крові (свою та близьких

родичів) та інформацію про можливі проблеми зі здоров’ям

(наприклад, алергію на медичні препарати, хронічні захворювання);

 Дізнайтеся, де розташовані сховища та укриття, найближчі до

вашої оселі, роботи та місць, які ви часто відвідуєте;

 Намагайтеся якнайменше знаходитись поза житлом і роботою,

змен шіть кількість поїздок без важливої причини, уникайте місць

скуп- чення людей;

 При виході із приміщень дотримуйтесь правила правої руки і

пропускайте вперед тих, хто потребує допомоги, ― це допоможе

уникнути тисняви;
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ЯКЩО ВИ ОПИНИЛИСЯ В ЗОНІ
БОЙОВИХ ДІЙ АБО ПОТРАПИЛИ В

НАДЗВИЧАЙНУ СИТУАЦІЮ ЗА УЧАСТІ
ОЗБРОЄНИХ ЛЮДЕЙ



При появі озброєних людей, військової техніки, заворушень не-

гайно покиньте небезпечний район, якщо маєте таку можливість;

 Уникайте колон техніки і не стійте біля військових машин, які

рухаються;

 Поінформуйте органи правопорядку, місцеві органи, військових

про людей, які здійснюють протиправні і провокативні дії;

 У разі потрапляння у район обстрілу сховайтеся у найближчому

сховищі або укритті і не виходьте ще деякий час після закінчення

обстрілу;

 Якщо таких сховищ поблизу немає, використовуйте нерівності

рельєфу (наприклад, канави, окопи, вирви від вибухів);

 У разі раптового обстрілу та відсутності поблизу сховищ ―
ляжте на землю головою в бік, протилежний до вибухів, і

прикрийте голову руками або речами;

 Якщо поряд з Вами поранено людину, надайте першу допомогу і

викличте швидку, представників ДСНС України, органів право-

порядку, за необхідності ― військових. Не намагайтесь надати

допомогу пораненим, поки не завершився обстріл;

 Якщо ви стали свідком поранення або смерті людей, а також про-

типравних дій (наприклад, арешту, викрадення, побиття), спро-

буйте зберегти якнайбільше інформації про обставини подій.



наближатися до вікон, якщо почуєте постріли;

 спостерігати за ходом бойових дій, стояти чи перебігати під

обстрілом;

 сперечатися з озброєними людьми, фотографувати і робити

записи у їхній присутності;

 демонструвати зброю або предмети, схожі на неї;

 підбирати покинуту зброю та боєприпаси;

 торкатися вибухонебезпечних та підозрілих предметів,

намагатися розібрати їх чи перенести в інше місце ―
натомість негайно пові- домте про їхнє розташування

територіальним органам ДСНС та Національній поліції за

телефоном «101» та «102»;

 носити армійську форму або камуфльований одяг ― краще

вдягай- те одяг темних кольорів, що не привертає уваги, і

уникайте будь- яких символів, адже вони можуть викликати

неадекватну реакцію.

Чого не варто робити ?



В умовах військової агресії

Україна вимушена протидіяти

ворожій пропаганді та

дезінформації. 

 

 
Агресивні дії з боку Росії

 мають на меті дестабілізувати наше

суспільство

 та дискредитувати керівництво країни, 

змусити нас сумніватися у своїх силах і

готовності захищатись



ЗАДУМАЙТЕСЯ,
хто і з якою метою поширює

інформацію:

чи є ця інформація на офіційних ресурсах держави?  

для чого ця інформація з’явилася саме зараз?

 це думка чи факт?

чи повідомляють про це інші джерела?







УВІМКНІТЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ АБО РАДІО:

ІНФОРМАЦІЯ ПЕРЕДАЄТЬСЯ ОФІЦІЙНИМИ КАНАЛАМИ

ПРОТЯГОМ 5 ХВИЛИН ПІСЛЯ СИГНАЛУ

  ПРОСЛУХАВШИ ПОВІДОМЛЕННЯ, ВИКОНУЙТЕ ІНСТРУКЦІЇ

    ЗАЛИШАЙТЕ ТЕЛЕ- І РАДІОКАНАЛИ УВІМКНЕНИМИ ―
ЧЕРЕЗ НИХ МОЖЕ НАДХОДИТИ ПОДАЛЬША ІНФОРМАЦІЯ

ЩО РОБИТИ ПІСЛЯ
ОТРИМАННЯ СИГНАЛУ

«УВАГА ВСІМ»





Що має бути в аптечці?

 

сухий та медичний спирт;

2 пари гумових рукавичок;

клапан з плівкою для проведення штучного дихання;

засоби для зупинки кровотечі — турнікет, кровоспинний бинт з

гемостатичним засобом;

марлеві серветки різних розмірів і нестерильні марлеві бинти;

еластичні бинти з можливістю фіксації;

пластирі різних розмірів;

атравматичні ножиці для розрізання одягу на потерпілому;

великий шматок тканини, якою можна зафіксувати кінцівку по-

страждалого;

антисептичні засоби — дезінфікуючий засіб для рук, спиртові

серветки.



ТЕЛЕФОНИ РЯТУВАЛЬНИХ ТА
АВАРІЙНИХ СЛУЖБ

112 – єдиний номер виклику всіх служб

екстреної допомоги. Зателефонувавши за цим

номером, диспетчер викличе бригаду потрібної

служби.

101 – Пожежна допомога

102 – Поліція

103 – Швидка медична допомога

104 – Аварійна служба газової мережі



При створенні посібника
була використана

інформація з сайту 
mil.gov.ua


