ДІЇ НАСЕЛЕННЯ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ХІМІЧНА НЕБЕЗПЕКА
Аварії (катастрофи) на підприємствах, транспорті та продуктопроводах можуть супроводжуватися
викидом (виливом) в атмосферу і на прилеглу територію небезпечних хімічних речовин (НХР), таких як
хлор, аміак, синильна кислота, фосген, сірчаний ангідрид та інші. Це являє серйозну небезпеку для
населення, заражене повітря уражає органи дихання, а також очі, шкіру та інші органи.

Фактори небезпеки викиду (розливу) небезпечних хімічних речовин: забруднення навколишнього
середовища, небезпека для всього живого, що опинилося на забрудненій місцевості (загибель людей,
тварин, знищення посівів та ін.), крім того, внаслідок можливого хімічного вибуху виникнення сильних
руйнувань на значній території.
ДІЇ У ВИПАДКУ ЗАГРОЗИ ВИНИКНЕННЯ ХІМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ:
Сирени і переривчасті гудки підприємств - це сигнал "Увага всім". Негайно ввімкніть приймач
радіотрансляційної мережі, або телевізор. Уважно слухайте інформацію про надзвичайну ситуацію та
порядок дій.
При оголошенні небезпечного стану уникайте паніки.
Попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку.
Виконайте заходи щодо зменшення проникнення отруйних речовин в квартиру (будинок): щільно закрийте
вікна та двері, щілини заклейте.
Підготуйте запас питної води: наберіть воду у герметичні ємності, підготуйте найпростіші засоби санітарної
обробки (мильний розчин для обробки рук).
Дізнайтеся у місцевих органів влади про місце збору мешканців для евакуації та уточніть час її початку.
Підготуйтеся: упакуйте у герметичні пакети та складіть у валізу документи, цінності та гроші, предмети
першої необхідності, ліки, мінімум білизни та одягу, запас консервованих продуктів на 2-3 доби.
Перед виходом з будинку вимкніть джерела електро-, водо- і газопостачання, візьміть підготовлені речі,
одягніть засоби захисту.

ДІЇ У ВИПАДКУ РАПТОВОГО ВИНИКНЕННЯ ХІМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ:


Уникайте паніки. З одержанням повідомлення (по радіо або іншім засобам оповіщення) про викид (розлив) в
атмосферу НХР та про небезпеку хімічного зараження, виконайте передбачені заходи.




Надягніть засоби індивідуального захисту органів дихання та найпростіші засоби захисту шкіри.
По можливості негайно залишіть зону хімічного забруднення.
 Якщо засобів індивідуального захисту немає і вийти із району
аварії неможливо, залишайтесь у приміщенні і негайно та
надійно герметизуйте приміщення! Зменшить можливість
проникнення НХР (парів, аерозолів) у приміщення: щільно
закрийте вікна та двері, димоходи, вентиляційні люки, щілини
в рамах вікон та дверей заклейте, вимкніть джерела газо-,
електропостачання та загасіть вогонь у печах. чекайте
повідомлень органів влади з питань надзвичайних ситуацій за
допомогою засобів зв'язку.


Знайте, що вражаюча дія конкретної НХР на людину залежить
від її концентрації у повітрі та тривалості, тому якщо немає
можливості покинути небезпечну зону не панікуйте і
продовжуйте вживати заходи безпеки.



Швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти, запас питної води та інші необхідні речі у
герметичну валізу та підготуйтеся до евакуації.



Попередьте сусідів про початок евакуації. Надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку. Вони
підлягають евакуації в першу чергу.



Залишаючи приміщення (квартиру, будинок) вимкніть джерела електро-, водо- і газопостачання, візьміть
підготовлені речі, одягніть засоби захисту.
Виходьте із зони хімічного зараження в бік, перпендикулярний напрямку вітру та обходьте тунелі, яри,
лощини - в низинах може бути висока концентрація НХР.




При підозрі на ураження НХР уникайте будь-яких фізичних навантажень, необхідно пити велику кількість
рідини ( чай, молоко, сік, вода) та звернутися до медичного закладу.



Вийшовши із зони зараження, зніміть верхній одяг, ретельно вимийте очі, ніс та рот, по можливості прийміть
душ.



З прибуттям на нове місця перебування, дізнайтеся у місцевих органів державної влади та місцевого
самоврядування адреси організацій, що відповідають за надання допомоги потерпілому населенню.

ДІЇ НАСЕЛЕННЯ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ
ПОЖЕЖА ЗАСТАЛА ВАС У ПРИМІЩЕННІ:
ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте в ліжку, а скотіться з нього на підлогу та повзіть під
хмарою диму до дверей вашого приміщення, але не відчиняйте їх відразу;
обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх та
швидко виходьте, а якщо двері гарячі - не відчиняйте їх, дим та полум'я не дозволять вам вийти;
щільно закрийте двері, а всі щілини і отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальше проникнення
диму та повертайтесь поповзом у глибину приміщення і приймайте заходи до порятунку;
присядьте, глибоко вдихніть повітря, розкрийте вікно, висуньтеся та кричіть "Допоможіть, пожежа!", а якщо ви не
в змозі відкрити вікно - розбийте віконне скло твердим предметом та зверніть увагу людей, які можуть викликати
пожежну команду;
якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу із приміщення (обов'язково
зачиніть за собою всі двері);
якщо ви знаходитесь у висотному будинку не біжіть вниз крізь вогнище, а користуйтеся можливістю врятуватися
на даху будівлі, використовуйте пожежну драбину, під час пожежі заборонено користуватися ліфтами.

ВИ ОПИНИЛИСЯ У ОСЕРЕДКУ ПОЖЕЖІ:


не панікуйте та не тікайте від полум'я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік, а долайте крайку
вогню проти вітру, закривши голову і обличчя одягом;



з небезпечної зони, до якої наближається полум'я, виходьте швидко, перпендикулярно напряму розповсюдження
вогню;



якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту
місцевість, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і
дихайте повітрям, що знаходиться низько над поверхнею землі повітря тут менш задимлене, рот і ніс при цьому прикривайте
одягом чи шматком будь-якої тканини;



гасити полум'я невеликих низових пожеж можна, забиваючи
полум'я гілками листяних порід дерев, заливаючи водою,
закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами, будьте
обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися
та травмувати вас;



під час гасіння пожежі, не відходьте далеко від доріг та просік, не
випускайте з уваги інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з
ними зв'язок за допомогою голосу;



особливо будьте обережні у місцях торф'яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви,
тому пересувайтеся, по можливості, перевіряючи палицею глибину слою, що вигорів;



після виходу із осередку пожежі повідомте місцеву адміністрацію та пожежну службу про місце, розміри та
характер пожежі.

ЗАХОДИ ЩОДО РЯТУВАННЯ ПОТЕРПІЛИХ З БУДИНКІВ, ЯКІ ГОРЯТЬ ТА ПІД ЧАС ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ:


перед тим, як увійти в приміщення, що горить, накрийтеся мокрою ковдрою, будь-яким одягом чи щільною
тканиною;



відкривайте обережно двері в задимлене приміщення, щоб уникнути посилення пожежі від великого притоку
свіжого повітря;



в сильно задимленому приміщенні рухайтесь поповзом або пригинаючись;



для захисту від чадного газу необхідно дихати через зволожену тканину;



у першу чергу рятуйте дітей, інвалідів та старих людей;



пам'ятайте, що маленькі діти від страху часто ховаються під ліжко, в шафу та забиваються у куток;



виходити із осередку пожежі необхідно в той бік, звідки віє вітер;



побачивши людину на якій горить одяг, зваліть її на землю та швидко накиньте будь-яку ковдру чи покривало
(бажано зволожену) і щільно притисніть до тіла, при необхідності, викличте медичну допомогу;



якщо загорівся ваш одяг, падайте на землю і перевертайтесь, щоб збити полум'я, ні в якому разі не біжіть - це ще
більше роздуває вогонь;



під час гасіння пожежі використовуйте вогнегасники, пожежні гідранти, воду, пісок, землю, кошму та інші засоби
гасіння вогню;



бензин, гас, органічні масла та розчинники, що загорілися, гасіть тільки за допомогою пристосованих видів
вогнегасників, засипайте піском або ґрунтом, а якщо осередок пожежі невеликий, накрийте його азбестовим чи
брезентовим покривалом, зволоженою тканиною чи одягом;



якщо горить електричне обладнання або проводка, вимкніть рубильник, вимикач або електричні пробки, а потім
починайте гасити вогонь.

У ВСІХ ВИПАДКАХ, ЯКЩО ВИ В ЗМОЗІ, ВИКЛИЧТЕ ПОЖЕЖНУ-РЯТУВАЛЬНУ СЛУЖБУ (ТЕЛЕФОН 101)

ДІЇ НАСЕЛЕННЯ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ПОВІНЬ, ПАВОДОК
Фактори небезпеки повеней та паводків: руйнування будинків та будівель, мостів; розмив залізничних та
автомобільних шляхів; аварій на інженерних мережах; знищення посівів; жертви серед населення та загибель
тварин.
Внаслідок повені, паводку починається просідання будинків та землі, виникають зсуви та обвали.

ДІЇ У ВИПАДКУ ЗАГРОЗИ ВИНИКНЕННЯ ПОВЕНІ, ПАВОДКА:
Уважно слухайте інформацію про надзвичайну ситуацію та
інструкції про порядок дій, не користуйтеся без потреби
телефоном, щоб він був вільним для зв'язку з вами.
Зберігайте спокій, попередьте сусідів,
інвалідам, дітям та людям похилого віку.

надайте

допомогу

Дізнайтеся у місцевих органах державної влади та місцевого
самоврядування місце збору мешканців для евакуації та готуйтеся
до неї.
Підготуйте документи, одяг, найбільш необхідні речі, запас
продуктів харчування на декілька днів, медикаменти. Складіть
все у валізу. Документи зберігайте у водонепроникному пакеті.
Від'єднайте
всі
споживачі
електромережі, вимкніть газ.

електричного

струму

від

Перенесіть більш цінні речі та продовольство на верхні поверхи або підніміть на верхні полиці.
Переженіть худобу, яка є у вашому господарстві, на підвищену місцевість.

ДІЇ В ЗОНІ РАПТОВОГО ЗАТОПЛЕННЯ ПІД ЧАС ПОВЕНІ, ПАВОДКА:


Зберігайте спокій, уникайте паніки.



Швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти та інші необхідні речі.



Надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку. Вони підлягають евакуації в першу чергу.



По можливості негайно залишіть зону затоплення.



Перед виходом з будинку вимкніть електро- та газопостачання, загасіть вогонь у грубах. Зачиніть вікна та
двері, якщо є час - закрийте вікна та двері першого поверху дошками (щитами).



Відчиніть хлів - дайте худобі можливість рятуватися.



Підніміться на верхні поверхи. Якщо будинок одноповерховий - займіть горішні приміщення.



До прибуття допомоги залишайтесь на верхніх поверхах, дахах, деревах чи інших підвищеннях, сигналізуйте
рятівникам, щоб вони мали змогу швидко вас знайти.



Перевірте чи немає поблизу постраждалих, надайте їм, по можливості, допомогу.



Потрапивши у воду, зніміть з себе важкий одяг і взуття, відшукайте поблизу предмети, якими можна
скористатися до одержання допомоги.



Не переповнюйте рятувальні засоби (катери, човни, плоти та інше).

ДІЇ ПІСЛЯ ПОВЕНІ, ПАВОДКА:


Переконайтесь, що ваше житло не отримало внаслідок повені ніяких ушкоджень та не загрожує заваленням,
відсутні провалини в будинку і навколо нього, не розбите скло і немає небезпечних уламків та сміття.



Не користуйтесь електромережею до повного осушення будинку.



Обов'язково кип'ятіть питну воду, особливо з джерел водопостачання, які були підтоплені.



Просушіть будинок, проведіть ретельне очищення та дезинфекцію забрудненого посуду і домашніх речей та
прилеглої до будинку території.



Здійснюйте осушення затоплених підвальних приміщень поетапно, з розрахунку 1/3 об'єму води на добу.



Електроприладами можна користуватися тільки після їх ретельного просушування.



Заборонено вживати продукти, які були підтоплені водою під час повені. Позбавтеся від них та від
консервації, що була затоплена водою і отримала ушкодження.



Все майно, що було затопленим, підлягає дезинфекції.



Дізнайтеся у місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування адреси організацій, що
відповідають за надання допомоги потерпілому населенню.

