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Найкраще  укриття  під  час  бойових
дії – це спеціально облаштоване сховище.
Але  за  його  відсутності  можна
використовувати  підземні  станції
метрополітену,  цокольні  та  підвальні
приміщення будинків, підземні паркінги та
підземні переходи. Якщо ви почули сигнал
повітряної  тривоги,  отримали
повідомлення  про  загрозу  обстрілу  чи
бомбардування,  негайно  прямуйте  до
укриття. 

Обстріл дронами-камікадзе Shahed-136

Як розпізнати наближення дрону-
камікадзе Shahed-136? 

Ці  дрони  гучні.  Коли  наближаються,  у
повітрі добре чутно звук, схожий на роботу
двигуна мопеда чи бензопили.

Як поводитись у випадку атаки дрона-
камікадзе?

 Почули  звук  двигуна  десь  поруч  –
оцініть  становище  навколо  й  тримайтеся
осторонь  від  адміністративних  будівель,
стратегічних та військових об’єктів.
 Знайдіть укриття та перечекайте атаку.
 Якщо  укриття  далеко,  дотримуйтесь
правила  “двох  стін”,  які  мають  відділяти
вас від небезпеки. 

Правила поведінки в зоні бойових дій 
У  кризових  умовах  проти  вас

діятимуть  численні  фактори,  зокрема
емоції.  Тому  пам’ятайте,  що  в
критичний момент  необхідно  бути
зібраними  й сфокусованими,  не
реагувати  на  можливі  провокації.  Від
цього залежатиме ваша безпека. 

Радимо дослухатися таких порад: 
 Завжди  носіть  із  собою  документ,
що посвідчує особу. Гроші й документи
тримайте в різних місцях: так у вас буде
більше шансів їх зберегти.
 Тримайте  в  кишені  одягу  записи
про  групу  крові  й  про  можливі
проблеми  зі  здоров’ям  (алергію  на
медичні  препарати,  хронічні
захворювання тощо).
 Намагайтеся  якнайменше
перебувати поза житлом і роботою без
важливої  причини,  уникайте  місць
скупчення людей.
 За  можливості  уникайте
демонстрації  патріотичної  атрибутики:
це може спровокувати агресора.
 Пам’ятайте,  де  розташовані
найближчі  від  оселі,  роботи  чи  місць,
які  ви  часто  відвідуєте,  сховища  та
укриття.

У жодному разі              
 Не повідомляйте про свої плани людям
із сумнівною репутацією та малознайомим.
 Не  сперечайтеся  з  незнайомими
людьми,  щоб  уникнути  можливих
провокацій.
 Уникайте  колон  техніки  й  не  стійте
біля військових машин.
 Не фотографуйте й не знімайте відео в
присутності людей у військовій формі. Не
намагайтеся зафіксувати їхні дії.
 Не спостерігайте  за  ходом військових
дій, ховайтеся одразу, як почуєте постріли.
 Не носіть із собою зброї, не показуйте
військовим  нічого,  що  навіть  за  формою
може нагадувати зброю.
 Не  підбирайте  покинутої  зброї  або
боєприпасів.
 Не торкайтеся вибухонебезпечних або
просто невідомих чужих речей, бо звичайні
побутові предмети можуть бути заміновані.
Натомість  негайно  повідомте  про  них
територіальні  органи  ДСНС  та  МВС  за
телефонами 101 та 102.
 Не  носіть  армійської  форми,
камуфльованого  одягу  чи  одягу  з
шевронами.  Надавайте  перевагу  одягу
темних  кольорів,  що  не  привертає  уваги.
Уникайте  будь-яких  символів,  адже  вони
можуть  викликати  непередбачувану
реакцію.


