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Якщо ви опинились на вулиці
Слідкуйте  до  найближчого  укриття.  Пам’ятайте,  що  в  умовах
повітряної  тривоги  —  час  є  критичним.   Якщо  поряд  немає
укриття,  але видно лісосмуry,  варто прямувати туди і  сховатися
(дерева забирають на себе  розліт  осколків).  Діти також повинні
знати як діяти. Якщо дитина не знає, куди йти – нехай спитає у
дорослих.

Якщо ви опинились у громадському місці
Потрібно уважно слухати повідомлення адміністрації закладу, де
перебуваєте  ви  або  ваша  дитина,  і  дотримуватись  озвученої
інструкції.  Під  час  евакуації  НЕ  користуватися  ліфтом,  а
спускатись  тільки  сходами.  Прямувати  до  укриття  чітко
визначеним маршрутом. 

Якщо ви опинились вдома
Закрити  вікна,  вимкнути  всі  прилади  та  світло.  Швидко
одягнутися, взяти з собою тривожну валізу з необхідними речами.
Прямувати  до  укриття  та  уважно  стежити  за  повідомленням
місцевої  влади,  правоохоронців.  Якщо  поруч  немає  укриття,
дотримуватися правила "двох стін".

Якщо ви на роботі
Виконайте заходи, передбачені на цей випадок Планом реагування
на  надзвичайні  ситуації  суб’єктами  господарювання  або
Інструкцією щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі
загрози  або  виникнення  надзвичайних  ситуацій.  Дійте  за
вказівками  керівництва.  Швидко,  без  паніки  займіть  місце  у
захисній  споруді  (сховищі,  підвальному  приміщенні)  Виконуйте
вимоги старшого (коменданта).

Правила перебування в укритті
➢ в укриття не можна брати
➢ легкозаймисті речовини;
➢ речовини з сильним запахом;
➢ громіздкі речі
➢ осіб з дітьми розміщують в спеціально відведеному місці;
➢ у  споруді  забороняється  курити,  шуміти,  запалювати  без

дозволу свічки.
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