
Радіаційна небезпека 
Дії у разі раптового виникнення радіаційної небезпеки: 
після отримання повідомлення по радіо (або через інші засоби оповіщення) про 
радіаційну небезпеку населенню пропонується терміново зробити наступне: 

укритися в житлових будинках. Важливо знати, що стіни дерев’яного будинку 
ослаблюють іонізуюче випромінювання у 2 рази, а цегляного – у 10 разів! За-
глибленні сховища ще більше ослаблюють дозу випромінювання: з дерев’яним 
покриттям у 7 разів, з цегляним або бетонним у 40-100 разів; 

уникати паніки, слухати повідомлення органів влади щодо дій у цій надзвичай-
ній ситуації; 

вжити заходи захисту від проникнення у квартиру (будинок), радіоактивних 
речовин з повітря: закрити кватирки, загерметизувати рами, двері; 

зробити запас питної води: набрати воду в закриті ємкості, підготувати прості-
ші засоби санітарного визначення, перекрити крани; 

провести екстрену йодну профілактику (якомога раніше, але тільки після спеці-
ального оповіщення): водно-спиртовий розчин йоду приймати після їжі тричі 
на день протягом 7 діб: дітям до двох років – по 1-2 краплі 5% настоянки на 100 
мл молока (консервованого) або дитячої молочної суміші; дітям старше двох 
років та дорослим – по 3-5 крапель на склянку молока (консервованого) або во-
ди. Наносити на поверхню рук настойку йоду у вигляді сітки раз на день протя-
гом 7 діб. 

Підготовка до можливої евакуації: 
уточнити час початку евакуації.  Попередити сусідів, допомогти дітям, інвалі-
дам та людям похилого віку (їх мають евакуювати в першу чергу); 

підготувати документи та гроші, предмети першої необхідності, упакувати ліки, 
мінімум білизни та одягу (1-2 зміни); 

зібрати наявний запас консервованих харчів, у тому числі молоко для дітей на 
2-3 дні; 

зібрані речі упакувати у поліетиленові мішки і пакети та скласти їх в помеш-
канні, найбільш захищеному від проникнення зовнішнього забруднення; 

перед виходом з будинку вимкнути джерела електро-, водо- і газопостачання, 
взяти підготовлені речі, одягнути протигаз (респіратор, ватно-марлеву 
пов’язку), верхній одяг (плащ, пальто, накидку), гумові чоботи; 

з прибуттям на нове місце перебування провести дезактивацію засобів захисту, 
одягу, взуття та санітарну обробку шкіри на спеціально обладнаному пункті або 



ж самостійно (зняти верхній одяг, ставши спиною проти вітру, за можливістю, 
почистити одяг), обробити відкриті ділянки шкіри водою або спеціальним роз-
чином, що буде виданий кожному. Для оброблення шкіри можна використову-
вати марлю чи рушники. 

Правила безпечної поведінки на забруднених радіонуклідами територіях: 
використовуйте для харчування консервоване молоко та харчі, що зберігались в 
закритих приміщеннях та в яких відсутнє радіоактивне забруднення. Не пийте 
молоко від корів, які пасуться на забруднених полях; 

не вживайте овочів, що зросли на забрудненому радіоактивними речовинами 
ґрунті; 

не пийте воду із відкритих джерел та із водопроводу після сигналу радіаційної 
небезпеки; накривайте колодязі плівкою або кришкою; 

уникайте довгих пересувань забрудненою місцевістю, особливо, ґрунтовими 
шляхами або травою, не ходіть в ліс, не збирайте у лісі ягід, грибів та квітів, не 
купайтеся у водоймищах; 

у приміщеннях, призначених для перебування людей, щодня робіть вологе при-
бирання, бажано з використанням миючих засобів; 

знімайте взуття при вході в приміщення з вулиці (забруднене взуття залишайте 
при вході). 

Засоби індивідуального захисту можна не використовувати в приміщеннях, у 
тиху погоду без вітру та після дощу. 

У випадку пересування відкритою місцевістю, необхідно використовувати під-
ручні засоби захисту: 

органів дихання - прикрити рот та ніс змоченою водою марлевою пов’язкою, 
носовою хусткою, рушником або іншою частиною одягу; 

шкіри та волосся - вкрити будь-якими предметами одягу, головними уборами, 
хустинками, накидками. Якщо вам украй необхідно вийти на вулицю, потрібно 
взути гумові чоботи. 

 
 
 

 
 
 



Якщо аварія на Запорізькій АЕС станеться, то перш за все українцям варто 
стежити за напрямком вітру, який несе забруднені повітря та пил. Разом з тим у 
перші години після ймовірного вибуху на ЗАЕС необхідно вжити максималь-
них заходів по захисту щитоподібної залози. 

Про це у ефірі "12 каналу" розповіла лікар з радіаційної гігієни відділу профі-
лактики неінфекційних захворювань Волинського обласного центру контролю 
та профілактики хвороб МОЗ Ольга Гусєва. 

Чому щитоподібна залоза така важлива? 

Саме цей орган ендокринної системи бере участь у виготовленні гормонів, які 
відіграють важливу функцію в обміні речовин. Тому після офіційного повідом-
лення про загрозу викиду потрібно прийняти профілактичну дозу калію йодиду. 

При цьому варто пам'ятати, що калій йодид виконує тимчасову блокаду фун-
кції щитоподібної залози, щоб та не поглинала радіоактивний йод. 

Ефект йодної профілактики досягається при завчасному прийомі препарату - за 
шість і менше годин до надходження радіоактивної хмари. 

Скільки калій йодиду варто приймати? 

Відповідно до рекомендацій МОЗ, у випадку реальної загрози потрібно прий-
мати калій йодид у таких дозах: 

 дітям до одного місяця (немовлятам й дітям, які перебувають на грудному 
вигодовуванні) - 16 мг 

 дітям від одного місяця до трьох років - 32 мг 

 дітям від трьох до 12 років - 62,5 мг 

 підліткам від 13 до 18 років, дорослим до 40 років, вагітним та матерям, 
які годують грудьми, - 125 мг 

 людям, старшим за 40 років, калій йодид приймати не потрібно, оскільки 
щитоподібна залоза після певного віку перестає накопичувати радіоактивний 
йод. 

При цьому важливо пам'ятати, що самовільно приймати калій йодид не мож-
на. 

 



Які ще заходи треба вживати у випадку вибуху на АЕС? 

Після вибуху небезпечним є зовнішнє опромінення. Тому в разі перебування 
просто неба варто знайти укриття чи зайти до першого-ліпшого приміщення, в 
якому потрібно зачинити всі вікна та перекрити вентиляційні канали, а при 
вході - покласти мокру ганчірку. 

Слід пам'ятати, що людина може отримати внутрішнє опромінення через про-
дукти харчування або воду. При цьому, вода в пластикових пляшках, яка про-
дається в торгових закладах, є безпечною. Також у містах люди спокійно мо-
жуть споживати воду, яка подається з централізованих джерел, 
бо радіонукліди швидко в підземні води не потраплять. 

Не забувайте ретельно мити, обробляти всі фрукти й овочі. 

Якщо ж людина отримала зовнішнє опромінення, потрібно обов’язково 
замінити одяг. Той, який містить небезпечні речовини, разом зі взуттям необ-
хідно зав’язати в мішечок і викинути. 

Якщо немає змоги перевдягнутися, потрібно ретельно витерти одяг вологою 
щіточкою. Із себе необхідно повністю змити весь бруд, який людина могла 
отримати на вулиці. Обов’язково - вимити волосся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Хімічна небезпека 

 
Аварії (катастрофи) на підприємствах, транспорті та продуктопроводах 
можуть супроводжуватися викидом (виливом) в атмосферу і на прилеглу 
територію небезпечних хімічних речовин (НХР), таких як хлор, аміак, си-
нильна кислота, фосген, сірчаний ангідрид тощо. Це являє серйозну небез-
пеку для населення, адже заражене повітря вражає органи дихання, а та-
кож очі, шкіру та інші органи. 
Фактори небезпеки викиду (розливу) хімічно небезпечних речовин: забруднен-
ня навколишнього середовища, небезпека для всього живого, що опинилося на 
забрудненій місцевості (загибель людей, тварин, знищення посівів та ін.), крім 
того, внаслідок можливого хімічного вибуху – виникнення сильних руйнувань 
на значній території. 
Дії у випадку загрози виникнення хімічної небезпеки: 
- Сирени і переривчасті гудки підприємств – це сигнал "Увага всім". Негайно 
ввімкніть приймач радіотрансляційної мережі або телевізор. Уважно слухайте 
інформацію про надзвичайну ситуацію та порядок дій. 
- При оголошенні небезпечного стану уникайте паніки. 
- Попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та літнім людям. 
- Виконайте заходи щодо зменшення проникнення отруйних речовин у 
квартиру (будинок): щільно зачиніть вікна та двері, щілини заклейте. 
- Підготуйте запас питної води: наберіть воду у герметичні ємності, підго-
туйте найпростіші засоби санітарної обробки (мильний розчин для обробки 
рук). 
- Дізнайтеся у місцевих органів влади про місце збору мешканців для евакуації 
та уточніть час її початку. Підготуйтеся: упакуйте у герметичні пакети та скла-
діть у валізу документи, цінності та гроші, предмети першої необхідності, ліки, 
мінімум білизни та одягу, запас консервованих продуктів на 2-3 доби. 
- Перед виходом з будинку вимкніть джерела електро-, водо- і газопостачання, 
візьміть підготовлені речі, одягніть засоби захисту. 
Дії у випадку раптового виникнення хімічної небезпеки: 
- Уникайте паніки. З одержанням повідомлення (по радіо або іншим засобам 
оповіщення) про викид (розлив) в атмосферу НХР та про небезпеку хімічного 
зараження, виконайте передбачені заходи. 
- Надягніть засоби індивідуального захисту органів дихання та найпростіші за-
соби захисту шкіри. 
- По можливості негайно залиште зону хімічного забруднення. 
- Якщо засобів індивідуального захисту немає і вийти з району аварії не-
можливо, залишайтесь у приміщенні і негайно та надійно герметизуйте йо-
го! Зменшіть можливість проникнення НХР (парів, аерозолів) у примі-
щення: щільно зачиніть вікна та двері, димоходи, вентиляційні люки, щі-
лини в рамах вікон та дверей заклейте, вимкніть джерела газо-, електропо-
стачання та загасіть вогонь у печах. Чекайте повідомлень від органів вла-



ди з питань надзвичайних ситуацій за допомогою засобів зв'язку. 
- Знайте, що уражаюча дія конкретної НХР на людину залежить від її кон-
центрації у повітрі та тривалості, тому, якщо немає можливості покинути 
небезпечну зону, не панікуйте і продовжуйте вживати заходи безпеки. 
- Швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти, запас питної 
води та інші необхідні речі у герметичну валізу та підготуйтеся до евакуації. 
- Попередьте сусідів про початок евакуації. Надайте допомогу дітям, інва-
лідам та літнім людям. Вони підлягають евакуації в першу чергу. 
- Залишаючи приміщення (квартиру, будинок), вимкніть джерела електро-, во-
до- і газопостачання, візьміть підготовлені речі, одягніть засоби захисту. 
- Виходьте із зони хімічного зараження в бік, перпендикулярний напрямку 
вітру, та обходьте тунелі, яри, лощини – в низинах може бути висока кон-
центрація НХР. 
- При підозрі на ураження НХР уникайте будь-яких фізичних навантажень, не-
обхідно пити велику кількість рідини (чай, молоко, сік, воду) та звернутися до 
медичного закладу. 
- Вийшовши із зони зараження, зніміть верхній одяг, ретельно вимийте очі, ніс 
та рот, по можливості прийміть душ. 
- З прибуттям на нове місця перебування, дізнайтеся у місцевих органів держа-
вної влади та місцевого самоврядування адреси організацій, що відповідають за 
надання допомоги потерпілому населенню. 
 

Хлор 
 

Ознаки отруєння хлором:під час вдихання парів хлору виникає ураження ле-
гень, яке супроводжується набряком киснево-поглинальних альвеол, які під час 
кашлю можуть розірватися з виділенням мокроти з кров’ю, внаслідок чого лю-

дина гине від нестачі кисню. 
Перша допомога при отруєнні хлором: 
одягніть протигаз і виведіть ураженого на свіже повітря. Робити штучне дихан-
ня не можна, необхідно у важких випадках 
застосувати кисневу інгаляцію. Слід забезпечити повний спокій. Для зменшен-
ня подразнення − вдихання парів нашатирного спирту, промивання очей, рота, 
носа 2%-м розчином харчової соди. 
Дії восередкузараження: 
-Заплющити очі та затамувати дихання. 
- Закутатися у верхній одяг і дихати крізь нього (можна змочити водою). 
-Не  бігти. 
- Спробувати визначити напрямок вітру. 
- Виходити з зони зараження в бік, який перпендикулярний вітру. 
- За неможливості вийти, спробувати залізти на високий предмет (стовп, драби-
ну тощо), оскільки хлор стелиться знизу над землею. 
При виявленні будь-якого виду зараження − негайно дзвоніть за телефо-
ном 101. 



При отруєнні хлором – винести потерпілого із зони зараження. 
При зупинці дихання – зробити штучне дихання. Шкіру, рот, ніс промити 
2%-м розчином питної соди або водою. 
 
Аміак 
 
У випадку розливу рідкого аміаку і його концентрованих розчинів не можна 
доторкатися до розлитої рідини. 
Ознаки отруєння аміаком: 
- нежить, кашель, важке дихання, задуха; 
- підвищене серцебиття, порушена частота пульсу; 
- при контакті з рідким аміаком виникає обмороження, можливий опік з пухи-
рями, виразки. 
Перша допомога при отруєнні аміаком: 
- одягніть протигаз і виведіть ураженого на свіже повітря; 
- дайте подихати зволоженим повітрям (теплими водяними парами 10%-ного 
розчину ментолу в хлороформі); 
- дайте йому теплого молока з «Боржомі» або харчовою содою; 
- при задусі необхідний кисень; 
- при спазмі голосових щілин забезпечте тепло на ділянку шиї, теплі ванночки, 
інгаляцію; 
- при зупинці дихання проведіть серцево-легеневу реанімацію; 
- при потраплянні в очі − промийте водою або 0,5-1%-ним розчином квасців, 
вазеліновою або оливковою олією; 
- при уражені шкіри − обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5%-ного роз-
чину оцтової, лимонної або соляної кислоти. 
Надання першої допомоги при ураженні НХР. 
В першу чергу негайно захистіть органи дихання від подальшої дії НХР. 
Надягніть на потерпілого протигаз або ватно-марлеву пов'язку, попередньо 
змочивши її водою або 2% розчином питної соди у випадку отруєння хлором, а 
у разі отруєння аміаком – водою або 5%-м розчином лимонної кислоти. Винес-
ти потерпілого із зони зараження та забезпечити йому спокій і тепло. 
Запам'ятайте! Перша медична допомога ураженим НХР в осередку хімічного 
ураження полягає у захисті органів дихання, видаленні та знезараженні стійких 
НХР на шкірі, слизових оболонках очей, на одязі та негайній евакуації за межі 
зараженої зони. 
При отруєнні аміаком винести потерпілого із зони зараження, шкіру, рот, 
ніс промити водою. В очі закапати по дві-три краплі 30%-го альбуциду, в 
ніс – оливкове масло. 
При необхідності відправити потерпілого до медичного закладу. 
 
 
 
 



 
НЕБЕЗПЕКА В ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН 

 
Розпочався опалювальний період. Саме в цей час збільшується кількість пожеж, 
які виникають в житловому секторі. Однією з основних причин загорянь є 
порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. За 
статистикою, осінньо-зимовий період різко збільшує кількість пожеж – 
опалювальний сезон створює реальну пожежну небезпеку внаслідок 
використання різних опалювальних приладів. 
Тому необхідно регулярно стежити за станом електричної мережі, 
електричними побутовими приладами, а саме: 

• не можна залишати електрообігрівачі біля речей та предметів, що 
під дією високих температур можуть зайнятись; 

• у разі виходу з приміщень не залишати увімкненими електронагрі-
вальні прилади, телевізори, праски, тощо; 

• слідкувати за станом та справністю електромережі. Намагатися 
уникати перевантаження електричних мереж, не вмикати одночасно побутові 
електроспоживачі великої потужності. Це перевантажує електромережу, що у 
свою чергу, призводить до короткого замикання та загорання у помешканні. Не 
використовувати несертифіковані електричні обігрівачі. 
Також мешканцям приватного сектору постійно потрібно пам'ятати про 
необхідність дотримуватися вимог пожежної безпеки при експлуатації печей на 
твердому паливі, зокрема: 

• якщо використовується для обігріву пічне опалення, то перед почат-
ком, а також впродовж усього опалювального сезону, слід відштукатурити та 
побілити тріщини на димарях та очищати димоходи та печі від сажі (не рідше 
одного разу на три місяці); 

• забороняється розпалювати печі легкозаймистими та горючими рі-
динами; 

• підлога з горючих матеріалів поряд з піччю повинна бути захищена 
металевим листом розміром не менше 0.5х07 м. Розміщення перед топковим 
отвором горючих матеріалів не допускається; 

• відстань від печі до меблів, шаф та інших речей повинна бути не 
менше 0,7 м, а від топкових отворів – не менше 1,25 м; 

• не можна доручати розпалювати печі та доглядати за ними дітям, а 
також залишати малолітніх дітей без нагляду у приміщеннях, де працює піч; 

• при виникненні пожежі негайно викликати пожежно-рятувальну 
службу за номером телефону 101. Адже кожна хвилина у цій ситуації має вирі-
шальне значення! 
 
 
 
 
 
 



Дії населення у разі раптового  
артилерійського обстрілу (бомбардування) 

 
Якщо ви почули свист снаряда (він схожий більше на шерех), а через       

2-3 секунди - вибух, відразу падайте на землю. Не панікуйте: вже те, що ви 
чуєте сам звук польоту, означає, що снаряд пролетів досить далеко від вас, а ті 
секунди перед вибухом лише підтвердили достатньо безпечну відстань. 

Але наступний снаряд може полетіти ближче до вас, тому швидко і 
уважно озирніться навколо: де можна надійно сховатися? У випадку, якщо 
обстріл застав вас у маршрутці, тролейбусі або трамваї - слід негайно зупинити 
транспорт, відбігти від дороги в напрямку «від будівель і споруд» і залягти на 
землю. Озирніться і очима пошукайте більш надійне укриття неподалік. 
Перебігати слід короткими швидкими кидками відразу після наступного вибуху. 

Якщо перші вибухи застали вас в дорозі на власному автомобілі - не 
розраховуйте, що на авто ви зможете швидко втекти від обстрілу: ви ніколи не 
будете знати, в який бік перенесеться вогонь, і чи не почнеться обстріл далі, 
скажімо, з мінометів. Крім того, бензобак вашого авто додає небезпечного 
ризику обгоріти. Тому: негайно зупиняйте машину і швидше шукайте укриття.  

 
Найкращі місця для укриття:  

у спеціально обладнаній споруді цивільного захисту (якщо пощастить). 
Від звичайного підвалу така споруда відрізняється товстим надійним 
перекриттям над головою, системою вентиляції і наявністю двох (і більше) 
виходів на поверхню; 

у підземному переході, метро;  
у будь-якій канаві, траншеї або ямі; 
у широкій трубі водостоку під дорогою (не варто лізти занадто глибоко, 

максимум на 3-4 м); 
вздовж високого бордюру або фундаменту забору 
у дуже глибокому підвалі під капітальними будинками старої забудови 

(бажано, щоб він мав 2 виходи); 
у підземному овочесховищі, силосній ями і т.д.;  
в оглядовій ямі відкритого (на повітрі) гаража або СТО; 
у каналізаційних люках поряд з вашим будинком, це дуже хороше 

сховище (але чи вистачить у вас сил швидко відкрити важку залізяку? Важливо 
також, щоб це була саме каналізація або водопостачання - в жодному разі не 
газова магістраль); 

в ямах-«воронках», які залишилися від попередніх обстрілів або 
авіанальотів.  

 
Де не варто ховатися (не підходять для укриття):  

у під'їздах будь-яких будівель, навіть у невеликих прибудованих спорудах. 
Від багатоповерхових/багатоквартирних будинків слід відбігти на   30-50 
метрів; 

під різною технікою (скажімо, під вантажівкою або під автобусом); 



у звичайних підвалах будинків. Вони абсолютно не пристосовані для 
укриття від авіанальотів або ракетно-артилерійських обстрілів (у них слабкі 
перекриття, немає запасних виходів, вентиляції тощо). Є великий ризик 
опинитися під масивними завалами. Існує ризик моментальної пожежі або 
задимленості. Ніколи не слід ховатися зовні під стінами сучасних будівель. 
Нинішні бетонні «коробки» не мають ані найменшого запасу міцності і легко 
розсипаються (або «складаються») не тільки від прямого попадання, а й навіть 
від сильної вибухової хвилі: є великий ризик зсувів і завалів. Під стінами офісів 
і магазинів: від вибухової хвилі зверху буде падати скло;  

серед будь-яких штабелів, у місцях, закладених контейнерами, 
заставлених ящиками, будматеріалами і т.п. Це небезпечно тим, що навколо вас 
можуть бути легкозаймисті предмети і речовини: виникає ризик опинитися 
серед раптової пожежі. Часом люди зі страху стрибали в річку, в ставок, фонтан 
і т.д. Вибух бомби або снаряда у воді навіть на значній відстані дуже 
небезпечні: сильний гідроудар і - як наслідок - важка контузія. 

Отже, загальне правило: ваше укриття повинно бути хоч мінімально 
поглибленим і, разом з тим, перебувати подалі від споруд, які можуть 
завалитися зверху при прямому влученні, або можуть спалахнути. Ідеальний 
захист дає траншея або канава (подібна окопу) глибиною 1-2 метри, на 
відкритому місці. 

Сховавшись в укритті, лягайте і обхопіть голову руками. Відкрийте рот - 
це вбереже від контузії при близькому розриві снаряда чи бомби. Не панікуйте. 
Займіть свою психіку чимось. Можна рахувати вибухи: знайте, що максимум 
після 100-го вибуху обстріл точно закінчиться. Спробуйте рахувати хвилини або 
кількість вибухів- це відволікає.  

Артилерійський обстріл триває максимум - двадцять хвилин або             
100 вибухів; авіаналіт - значно менше. У наш час не буває довгих бомбардувань, 
великі групи бомбардувальників не застосовуються.  

Якщо в полі зору немає укриття, просто лягайте на землю і лежить, 
закривши голову руками. Переважна більшість снарядів і бомб розриваються у 
верхньому шарі грунту або асфальту, тому осколки в момент вибуху 
розлітаються на висоті не менше 30-70 см над поверхнею. 

 
Дії населення після закінчення обстрілу (бомбардування)  

Залишаючи місце притулку – будьте уважними! 
Тепер вся ваша увага має бути сконцентрована собі під ноги.  
Не піднімайте з землі жодних незнайомих вам предметів: авіабомба, 

ракета або снаряд могли бути касетними. Бойові елементи часто розриваються 
при падінні, але можуть вибухнути пізніше, в руках - від найменшого руху або 
дотику. 

Вся увага - дітям і підліткам: не дайте їм підняти що-небудь з-під ніг. 
 
 
 
 



 
Алгоритм дій при виникненні надзвичайних си-

туацій 
Порядок дій керівників та працівників при виникненні надзвичайних 

ситуацій, які характерні для конкретного об’єкта освіти, а також при не-
сприятливих побутових або нестандартних ситуаціях 

Порядок дій персоналу навчального закладу щодо дії при пожежі 

 Кожний працівник закладу освіти при виявленні пожежі або ознак го-
ріння (задимлення, запах гару, підвищення температури і т.п.) повинен: 
— негайно повідомити про це за телефоном 101, 102 в пожежно -
рятувальну службу (при цьому необхідно назвати адресу об’єкту, місце ви-
никнення пожежі, а також повідомити своє прізвище); 
• вжити по можливості заходів по евакуації людей, гасінню пожежі і 

збереженню матеріальних цінностей. 

Особи, які в установленому порядку призначені відповідальними за 
забезпечення пожежної безпеки, після прибуття до місця пожежі повинні: 

1. Повідомити про виникнення пожежі за телефоном 101,102 в пожежно-
рятувальну службу. 

2. Здійснити оповіщення людей про пожежу. 
3. Поставити до відома керівництво і чергові служби об’єкту, ланку по-

жежогасіння, добровільну пожежну дружину. 
4. У разі загрози життя людей негайно організувати їх рятування, вико-

ристовуючи для цього наявні сили і засоби. 
5. Видалити за межі небезпечної зони всіх учасників навчально-

виховного процесу, що не беруть участь в гасінні пожежі. 
6. Забезпечити дотримання вимог безпеки працівниками, що беруть уч-

асть в гасінні пожежі. 
7. Одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матері-

альних цінностей. 
8. Організувати зустріч підрозділів пожежно-рятувальної служби надати 

допомогу у виборі найкоротшого шляху для під’їзду до осередку пожежі 
і у війти в склад штабу пожежогасіння. 

  
 
 
 
 
 
 



Алгоритм дій при сигналі «Повітряна тривога» 
 

І. Щоб почути сигнал «Повітряна тривога» необхідно встановити на телефоні 
застосунок "Повітряна тривога" або "Київ цифровий"  

 
1. Встановіть застосунок через GooglePlayMarket або AppStore.  
2. У профілі – в налаштуваннях сповіщення надайте дозвіл надсилати сповіщення та 

важливі попередження. 
3. Відстежуйте початок та кінець повітряної тривоги.  
Сигнал передається також через систему оповіщення (сирени), регіональне радіо 

та телебачення.  
ІІ. Якщо почули сигнал оповіщення (сирени), перебуваючи вдома: 
1. Увімкнути телевізор чи радіоприймач і уважно прослухати інформацію про характер 

тривоги;  
2. За можливості попередити сусідів і одиноких людей, що мешкають поруч;  
3. Закрити вікна, вимкнути усі електричні та нагрівальні прилади, вимкнути світло; 
4. Швидко одягнутися, взяти «тривожну валізу» (індивідуальні засоби захисту, запас 

продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар) без паніки пройти до захисної 
споруди чи укриття  (споруди подвійного призначення як метрополітен або підземний паркінг, 
сховище, протирадіаційне укриття, найпростіше укриття або підвальне приміщення) зайняти 
місце у захисній споруді та виконувати вимоги старшого.  

5.Карта укриттів населення в місті Києві доступна у застосунок "Київ цифровий". 
У разі відсутності в радіусі 500 м  захисної споруди перейдіть до більш безпечного 

місця  подалі від вікон, у коридор – під несучі стіни або санвузол (але закрийте рушником 
дзеркало). 

Ні в якому разі не можна після сигналу «Повітряна тривога» залишатися в 
кімнаті, особливо на верхніх поверхах.   

У хвилини небезпеки кожному необхідно мобілізувати себе, бути зосередженим та 
уважним, діяти максимально швидко.  

Після завершення небезпеки штаб дає команду про відміну повітряної тривоги, після 
неї можна виходити з укриття та повертатися до звичних справ. 

Перебуваючи у громадському місці, потрібно вислухати вказівки адміністрації 
громадського місця та діяти відповідно до них (йти в зазначені сховища або укриття).  

ІII. Підписатися на офіційні джерела інформації. 
Читайте та довіряйте тільки офіційній інформації. Росія працює зокрема на 

інформаційному фронті.   
 

                                     Штаб цивільного захисту університету 
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