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Ядерна  зброя  є  зброєю  масового
ураження.  Ядерні  заряди  можуть  бути
розміщені на різних типах ракет, торпед, бомб
та  артилерійських  снарядів,  якими  росія
постійно  обстрілює  нашу  територію.
Зрозуміти,  що  це  була  ядерна  зброя,  можна
тільки  після  безпосереднього  вибуху  та
отримання  даних  про  радіоактивне
забруднення території.

Радіологічний  розсіюючий  пристрій
або,  як  ще  його  називають,  “брудна  бомба,”
фактично  є  вибухівкою  з  радіоактивним
матеріалом.  Під  час  детонації  радіоактивні
речовини поширюються вибуховою хвилею.

У випадку ядерної атаки, використання
“брудної бомби” або вибуху на АЕС головне
правило  лишається  незмінним:  почувши
сирену, прямуйте в укриття.

Увімкніть  радіо,  телебачення  або
скористайтесь  інтернетом  для  отримання
сповіщення  про  відповідну  загрозу  та  про
подальші дії.

Оперативну  інформацію  має
повідомити  ДСНС,  Генштаб,  поліція  чи
місцева влада на сторінках їх офіційних сайтів
чи соцмереж або в офіційних каналах у Viber
чи  Telegram.  Якщо  інтернет-зв язок  будеʼязок буде
нестабільним,  можна  використовувати
полегшені  версії соцмереж  (Facebook Lite,Facebook  Lite,
Messenger Lite).

Якщо ядерний вибух застав вас на вулиці:  

➢ Помітивши  спалах  у  небі  (Facebook Lite,або  його
відбиття  від  поверхонь),  у  жодному  разі  не
дивіться в той бік. 
➢ Лягайте на землю. Спробуйте знайти в
секундній  доступності  заглиблення  або

виступ,  за  яким  можна  сховатись  від
ударної хвилі та уламків.
➢ Спробуйте  закрити  всі  відкриті
частини тіла.
➢ По  можливості,  прикрийте  вуха
навушниками — це захист від баротравми.
➢ Прикрийте  рот  і  ніс  маскою,
тканиною  одягу  або  хусткою,  дихайте
через  них.  Однак  ці  підручні  засоби  не
можуть  повністю  захистити  від
внутрішнього опромінення.  Тому важливо
якнайшвидше потрапити в укриття.
➢ Головний критерій пошуку укриття
– хвилинна доступність. Якщо поруч немає
спеціально  обладнаного  сховища,
найкраще підійде підвал або центр великих
бетонних будівель з мінімальною кількістю
вікон та дверей. 
➢ Перш,  ніж  потрапити  в  укриття,
зніміть  верхній  шар  одягу.  Це  може
усунути  до  90%  радіоактивного
забруднення  й  зменшить  час,  протягом
якого  ви  перебуваєте  під  впливом
опромінення.  Покладіть  одяг  в
поліетиленовий  пакет  або  герметичний
контейнер.  Найкращим  варіантом  буде
переодягнутися повністю та якнайшвидше
провести дезактивацію.
➢ Переконайтесь,  що  в  приміщення,
яке  ви  використовуєте  як  укриття,  не
потрапляє  повітря  ззовні.  Закрийте  всі
вікна, двері, вентиляційні отвори, вимкніть
кондиціонер  та  обігрівач.  За  можливості
перейдіть у кімнату, де немає вікон.
➢ Дистанціюйтесь від інших людей у
приміщенні,  не  торкайтесь  їх.  Ви  можете
спричинити  радіоактивне  забруднення
одне одного.

➢ Не  їжте  й  не  торкайтесь  нічого,  що
могло зазнати радіоактивного забруднення.
➢ Проведіть  дезактивацію  –  заходи  для
очищення  від  радіаційного  забруднення  тіла,
приміщення, поверхонь та предметів, з якими
ви контактуєте.
➢ Для  змивання  радіоактивного
забруднення  зі  шкіри  та  поверхонь  можна
використовувати водопровідну воду, якщо не
було  офіційних  повідомлень  про  заборону  її
використання!
➢ Рекомендовано  прийняти  прохолодний
душ  з  використанням  миючих  засобів.
Уникайте  сильного  тертя  шкіри,  це  може
призвести  до  пошкодження  шкіри  та
потрапляння радіонуклідів до організму.
➢ Якщо  немає  змоги  прийняти  душ,
омийте  всі  відкриті  ділянки шкіри,  особливо
руки  й  обличчя.  Використовуйте  мило  й
велику кількість води. Не тріть шкіру в місцях,
де є подряпини чи рани.  Якщо у вас зовсім
немає доступу до води, скористайтеся вологою
серветкою,  чистою  вологою  тканиною  або
вологим  паперовим  рушником.  Ретельно
протріть усі відкриті ділянки шкіри.
➢ Поверхні й предмети протріть вологою
ганчіркою або серветкою. Це обов’язково, не
залежно  від  того,  яке  приміщення  ви
використовуєте як укриття.
➢ За  можливості  одягніть  чистий,
щільний  максимально  закритий  одяг,  що  не
міг зазнати радіоактивного забруднення.
➢ Знайдіть  джерело  інформації  (Facebook Lite,радіо,
телевізор,  інтернет).  Аби  не  пропустити
інструкції,  не  вимикайте  радіоприймач  або
інший засіб зв’язку.
➢ Залишайтесь  в  укритті  впродовж  24
годин, якщо органи влади не нададуть інших
інструкцій щодо переміщення чи евакуації.


