Як діяти при отриманні сигналів оповіщення цивільної
оборони
Цьогорічна липнева трагедія на Кубані стала своєрідним попередженням
для України. Однією з причин гибелі людей стала відсутність своєчасного
оповіщення населення про загрозу надзвичайної ситуації.
Оповіщення населення здійснюється за допомогою електросирен, мережі
радіомовлення та телебачення. Повідомлення про загрозу виникнення
надзвичайної
ситуації,
її
раптового
виникнення
передаються
територіальними органами ЦО і потенційно небезпечними підприємствами.
Єдиним сигналом оповіщення в мирний час є сигнал: «Увага всім!»,
який подається завиванням сирен у населених пунктах, а також
переривчастими гудками підприємств.
За цим сигналом необхідно увімкнути засоби теле- та радіомовлення,
щоб прослухати мовне повідомлення. Тексти передаються державною
мовою, а також мовою, якою користується більшість населення регіону. На
пунктах управління передбачені варіанти текстів для передачі повідомлення
в різних надзвичайних ситуаціях. Правила поведінки та дії населення
встановлюються заздалегідь.
Наприклад, при загрозі хімічного зараження, по радіо та телебаченню, з
перериванням трансляції програм, передається інформація такого змісту:
«Увага! Говорить Територіальне управління з питань надзвичайних
ситуацій.
Громадяни! Сталася аварія на ___________ із викидом небезпечної
хімічної
речовини
____________.
Хмара
зараженого
повітря
розповсюджується в напрямі ____________.
Населенню, що проживає по вулицях ___________ негайно залишити
житлові будинки, приміщення установ, підприємств і виходити в район
_________ . Населенню, що проживає по вулицях ____________ необхідно
знаходитись у приміщеннях, провести додаткову герметизацію своїх квартир
(будинків). Про одержану інформацію оповістіть сусідів».
Почувши сигнал оповіщення необхідно діяти швидко, але без паніки.
Треба пам’ятати, що в цих умовах дорога кожна хвилина.
У випадку евакуації не забудьте взяти з собою:
- посвідчення особи, гроші, цінні речі;
- допоміжний захисний одяг від негоди, наприклад, довгий плащ із
капюшоном, що не пропускає вологу;
- міцне, зносостійке взуття з високою халявкою або гумові чоботи на
якомога товстішій підошві;
- користуйтеся допоміжними засобами для захисту органів дихання,
наприклад, захисною маскою для рота або вологими серветками;
По можливості потрібно взяти аварійне спорядження:
- матеріали для першої допомоги, особисті ліки;
- радіоприймач, що працює на ультракоротких і середніх хвилях, який
може працювати на батарейках, запасні батарейки;

важливі особисті документи (в непромокальній упаковці);
продовольчий пайок;
пляшка з водою, набір посуду, консервовідкривач;
кишеньковий ліхтарик із запасними батарейками;
спальний мішок або ковдра, по можливості – теплоізоляційний
килимок;
- одяг і предмети особистої гігієни.

-

Будьте готові до надзвичайних ситуацій. Це збереже ваше життя,
захистить здоров’я у разі лиха!

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення Кіровоградської міської ради
Кіровоградські міські курси цивільної оборони

