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ЦЕНТР ЦИВІЛЬНОГО 

 ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ

ЖИТТЄДІЛЬНОСТІ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Базовий комплект речей
для максимально

швидкої евакуац�ї з зони
надзвичайної ситуац�ї

копії важливих документів в
поліетиленовій упаковці;
кредитні картки та готівка;
засоби зв'язку та живлення до них;
дублікати ключів від будинку і
машини;
змінний одяг (за сезоном);
їжа (калорійні, неважкі продукти);
питна вода;
ліки;
засоби гігієни;
ліхтарик, компас, годинник,
свисток, сирники;
посуд (краще металевий): казанок,
ложка, кружка;
багатофункціональний інструмент
(ніж, шило, пилка, викрутка,
ножиці);
нитки та голка.

Загальна вага не повинна
перевищувати 50 кг



При загрозі бойових дій:
 

закрити штори або жалюзі
(заклеїти вікна паперовою
стрічкою) для зменшення

ураження розбитим віконним
склом;

вимкнути світло, перекрити газ,
воду, загасити пічне опалення;

взяти документи, гроші,
предмети першої необхідності,
медичну аптечку та продукти

харчування;
залишити помешкання та
зайняти місце у захисній

споруді чи підвалі;
попередити про небезпеку

сусідів, надати допомогу людям
похилого віку, інвалідам та

дітям;
без нагальної потреби не
залишати безпечне місце

 

 

 впасти на землю,прикривши
голову руками;

уважно озирнутися довкола і
визначити наявність загрози
подальших руйнувань та зсувів
стін і перекриття, а також, чи є
поблизу хтось, кому необхідна

допомога;
якщо є можливість, спокійно, без
паніки залишити місце пригоди;
у разі, якщо людина опинилася під

завалом, необхідно подавати
голосові сигнали, проявляти

меншу активність, берегти сили;
виконувати вказівки рятувальників

 

закрити штори або жалюзі (заклеїти
вікна паперовою стрічкою) для
зменшення ураження розбитим

віконним склом;
вимкнути світло, закрити вікна та

двері;
зайняти місце на підлозі в

приміщенні де немає вікон (комора,
ванна кімната, вітальня);

поінформувати про небезпеку
близьких та знайомих

 

  зберігати спокій та розсудливість;
при перебуванні на вулиці негайно

залишити місце масового
скупчення людей, уникати

агресивно налаштованих осіб;
не піддаватись на провокації;

надійно закрити двері, не підходити
до вікон, не виходити на балкон;

без нагальної потреби не залишати
приміщення.

 

підходити до вікон, якщо почуєте
постріли;

спостерігати за ходом бойових дій;
стояти чи перебігати під обстрілом;
конфліктувати з озброєними людьми;

носити армійську форму або
камуфльований одяг;

демонструвати зброю або предмети,
схожі на неї;

підбирати покинуті зброю та
боєприпаси.

 

почувши переривчасте звучання
сирен - увімкніть телевізор або

приймач, та прослухайте
повідомлення про порядок дій

Сигнал
"УВАГА ВСІМ!" 

При застосуванні стрілецької
зброї:

При загрозі масових заворушень:
 

Якщо стався вибух:
 

Не рекомендується!
 


