
АЛГОРИТМ 

ДІЙ ПІСЛЯ СИГНАЛУ «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» 
  

Якщо ви вдома: 
1. Увімкніть приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач. Уважно прослухайте 

інформацію. 

2. Якщо є можливість, попередьте сусідів і одиноких людей, які мешкають поруч.  

3. Зачиніть вікна, вимкніть усі електричні та нагрівальні прилади. 

4. Перекрийте квартирний газовий вентиль, загасіть печі, вимкніть світло. 

5. Швидко одягніться та одягніть дітей. 

Перевірте наявність пришитих із внутрішнього боку одягу в дітей дошкільного віку нашивок, 

на яких зазначено їх прізвище, ім’я, по батькові, адресу, вік, номер домашнього телефону. 

6. Візьміть: 

  - індивідуальні засоби захисту; 

  - завчасно підготовлений запас продуктів і води; 

  - особисті документи; 

  - кишеньковий ліхтарик. 

 І найкоротшим шляхом прямуйте до найближчої захисної споруди. 

 

Якщо ви в торговельно-розважальному центрі або іншому громадському місці: 

1. Ознайомтеся з інформацією щодо дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій 

під час перебування в закладі.  

2. Дотримуйтеся правил поведінки в місцях масового перебування людей.  

3. Не залишайте неповнолітніх дітей без нагляду.  

4. Уважно стежте за сигналами системи оповіщення та оголошеннями адміністрації закладу.  

5. Неухильно виконуйте вказівки адміністрації закладу.  

6. У разі оголошення евакуації негайно залишайте приміщення, зберігаючи спокій.  

7. Під час евакуації не користуйтеся ліфтами, спускайтеся сходами, прямуйте визначеними 

маршрутами евакуації до вказаних укриттів.  

8. Швидко й без паніки займіть місце в найближчій захисній споруді (сховищі, підвальному 

приміщенні, паркінгу тощо).  

9. Якщо захисної споруди поблизу немає, сховайтеся за бетонними плитами, бордюром, ляжте в 

заглибленнях землі, згрупуйтеся та закрийте голову руками.  

10. При виникненні паніки зберігайте спокій і здатність швидко та правильно оцінювати 

ситуацію.  

11. Якщо необхідно, надайте допомогу тим, хто її потребує.  

 

 Якщо ви в транспорті: 

1. Попросіть водія зупинити транспортний засіб. 

2. Вийдіть із транспортного засобу та рухайтесь у  протилежному напрямі від багатоповерхівок 

і промислових об’єктів (парку, скверу, пустиря). 

3. Швидко, без паніки займіть місце в захисній споруді (сховищі, підвальному приміщенні). 

У разі відсутності в радіусі 500 м від будинку захисної споруди використовуйте для укриття 

підвальне приміщення під будинком. 

 Не можна після сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» залишатись у будинках, особливо на 

верхніх поверхах. Унаслідок вибуху вони будуть руйнуватися від впливу ударної хвилі. 

  

Як поводитись у захисній споруді: 

- Зайняти місце в захисній споруді. 

- Виконувати вимоги старшого (коменданта). 

- Не палити та не смітити. 

- Голосно не розмовляти. 

- Зберігати спокій і дотримуватися порядку. 

- Допомагати дітям, літнім людям, інвалідам. 

- Уважно слідкувати за розпорядженнями та сигналами оповіщення.  
 


