Укриття населення в захисних спорудах є
найбільш надійним способом захисту від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів. В залежності від захисних
властивостей ці споруди поділяються на сховища і протирадіаційні укриття (ПРУ).
Сховище - герметична споруда для захисту
людей, в якій протягом певного часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, які виникають внаслідок
надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та
терористичних
актів;
Протирадіаційне укриття - споруда для
захисту людей (негерметична), в якій створюються умови які виключають вплив на людей
іонізуючого опромінення у разі радіоактивного
забруднення
місцевості;
Швидко-споруджувана захисна споруда
цивільного захисту - захисна споруда, що зводиться із спеціальних конструкцій за короткий
час для захисту людей від дії засобів ураження в
особливий період;
Найпростіше укриття - це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від
небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а
також від дії засобів ураження в особливий пе-

Навчально-методичний центр
цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності
Вінницької області
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у Вінницькій обл.—(04334)21560
Черговий УСБУ у Вінницькій обл.
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В Єдиній державній системі цивільного захисту України оповіщення населення передбачає
насамперед ( у випадку будь-якого виду небезпеки) увімкнення електричних сирен, переривчастий звук яких означає єдиний сигнал «УВАГА
ВСІМ!»



Порядок оповіщення населення за сигналом
«УВАГА ВСІМ!»



Основним способом оповіщення населення
про надзвичайну ситуацію є передача інформації
з використанням державних мереж радіо та телевізійного мовлення.
Для привернення уваги населення, перед озвученням інформації, вмикаються сирени, виробничі гудки та інші сигнальні засоби, які означають сигнал «Увага всім!», після якого негайно
приводяться в готовність радіотрансляційні вузли, радіомовні і телевізійні станції, вмикаються
мережі зовнішньої звукофікації.
За сигналом «УВАГА ВСІМ!» населення зобов’язане увімкнути радіотрансляційні та телевізійні приймачі для прослуховування нагального повідомлення.
Тексти повідомлень передаються протягом 5
хвилин державною мовою а також мовою, якою
користується більшість населення в регіоні.



СПОСОБИ ДОВЕДЕННЯ СИГНАЛІВ
Якщо ви знаходитесь в приміщенні:






почувши сигнал «Увага всім!», увімкніть радіо, телевізор;
уважно слухайте інформацію про обстановку,
рекомендації про порядок дій у даній НС;






не користуйтеся без потреби телефоном, щоб
не пропустити важливі повідомлення;
зберігайте спокій, уникайте паніки, при необхідності надайте допомогу інвалідам, дітям,
людям похилого віку;
зачиніть вікна та відійдіть від них подалі;
вимкніть електропостачання та газопостачаня;
зберіть документи, одяг, необхідні речі,
медикаменти, продукти харчування, питну
воду;
перейдіть у безпечне місце, увімкніть приймач , щоб прослухати інформацію щодо подальшого порядку дій.
Якщо лихо застало вас на вулиці:

почувши сигнал «Увага всім!», прямуйте до
найближчої установи чи закладу, де є радіо,
телевізор;
 уважно прослухайте інформацію про обстановку та рекомендації про порядок дій у даній НС;
 зберігайте спокій, уникайте паніки, дійте, відповідно до отриманих рекомендацій.


Якщо Ви отримали інформацію про
початок евакуації:








зберігайте спокій, не панікуйте
візьміть документи, гроші, цінні речі, одяг
(по сезону), запас продуктів
відключіть електроенергію, газ, воду; погасіть вогонь в печі (каміні)
надайте допомогу в евакуації літнім та тяжкохворим людям
закрийте вхідні двері на замок,
не користуйтесь ліфтом,
повертайтеся в свою оселю тільки після
дозволу відповідальних за евакуацію осіб

