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Якщо ви перебуваєте у ТРЦ або інших громадських закладах:
➢ у  разі  оголошення  евакуації  негайно  залишити  приміщення
зберігаючи спокій;
➢ під час евакуації не користуватися ліфтами, спускатися сходами,
прямувати визначеними маршрутами евакуації до визначених укриттів;
➢ швидко, без паніки зайняти місце у найближчій захисній споруді
(сховищі, підвальному приміщенні, паркінгу, тощо);
➢ якщо  захисної  споруди поблизу  немає,  сховатися  за  бетонними
плитами, бордюром, лягти у заглибленнях землі;
➢ зберігати  спокій,  не  піддаватися  паніці,  зберігати  здатність
швидко і правильно оцінювати ситуацію;
➢ за необхідності надати допомогу тим, хто її потребує.

Якщо ви перебуваєте у громадському транспорті:
➢ водію негайно довести сигнал до пасажирів;
➢ зупиняти рух транспортних засобів, вибравши безпечне місце до
найближчої зупинки або розширення проїжджої частини та забезпечити
для  пасажирів  можливість  покинути  салон  рухомого  складу  шляхом
відкривання дверей для подальшого переміщення пасажирів та водія до
найближчого укриття (за винятком міжміських перевезень);
➢ водій  автотранспортного  засобу,  що  здійснює  пасажирські
перевезення  в  межах  одного  населеного  пункту  або  на  внутрішньо
обласних  маршрутах  прямує  до  найближчої  зупинки  громадського
транспорту, де інформує пасажирів про адресу найближчого укриття та
припиняє  рух  маршрутом  до  отримання  сигналу  “Відбій  повітряної
тривоги”;
➢ після  відбою  тривоги  водій  очікує  пасажирів  протягом  10
хвилин.  Пасажири,  які  за  цей  час  не  встигли  повернутися  до
транспортного  засобу,  користуються  наступним  рейсом.  Оплата  за
проїзд повторно в обох випадках не здійснюється;
➢ у  разі  знаходження  транспортного  засобу  на  кінцевій  зупинці,
залишатися там до закінчення тривоги.
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