
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОТЕНЦІЙНА 
НЕБЕЗПЕКА АБО 
НАДЗВИЧАЙНА 

СИТУАЦІЯ 
 

 
АВАРІЇ З ВИКИДОМ 

НЕБЕЗПЕЧНИХ 
ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН 

 

 
ПОЖЕЖІ 

 
БУРІ, УРАГАНИ, 

СМЕРЧІ 

 
ПІДТОПЛЕННЯ 

 

Методи 

реагування на 

небезпеку 

 

Почувши звуки сирени, що 

означає сигнал цивільної оборони:  

«УВАГА ВСІМ» включити 

телевізор, радіоприймач. 

Прослухати повідомлення відділу з 

питань НС та ЦЗН міста про 

обстановку 

 

Викликати пожежну охорону за 

телефоном «101» і назвати: 

- адресу де горить; 

- місце виникнення пожежі; 

- номер будинку, під'їзду; 

- номер квартири, поверх; 

- код на дверях, телефон, 

    прізвище того, хто телефонує 

 

 

Тримати постійно 

включеними репродуктор 

радіотрансляційної мережі, 

радіоприймач і телевізор для 

отримання повідомлень 

Викликати службу 

порятунку за телефоном 

«101». Постійно слухати по 

телевізору чи радіоприймачу 

повідомлення відділу з 

питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного 

захисту населення 

 

Застосування 

засобів захисту 
 

 

Дії при 

виникненні 

надзвичайної 

ситуації 
 

 

Надання першої 

долікарняної 

допомоги 
 

Укритися у сховищі чи підвалі, якщо вони 

є поблизу. Вийти із зараженої зони 

перпендикулярно напрямку руху вітру, 

виключити нагрівальні прилади, взяти 

документи та гроші. Якщо неможливо 

покинути приміщення, провести 

герметизацію 

  

Надіти засоби індивідуального 

захисту, у разі їх відсутності - 

надіти ватно-марлеві пов'язки, 

або рушник, попередньо змочений 

водою або розчином лимонної 

кислоти чи питної соди 

 

Промивати очі та шкіру водою 

протягом 10 хвилин. Дати 

потерпілому молока з боржомі 

чи питної соди, розчиненої водою. 

Після надання допомоги, 

відправити потерпілого до 

лікувального закладу 

 

Виходячи із приміщення щільно 

прикрити двері, рухатися до 

виходу повзком або пригнувшись. 

При можливості накрити голову 

цупкою тканиною. Ліфтом не 

користуватися! 

 

 

Для захисту від диму, як виняток, 

використовувати на короткий 

термін ватно-марлеві пов'язки, або 

рушник, попередньо змочений 

водою 

 

Скинути з потерпілого одяг, що 

горить, погасити вогонь водою або 

цупкою тканиною. Добре вимити 

водою шкіру. На місце опіків 

накласти стерильні пов'язки і 

відправити потерпілого до 

лікувального закладу 

 

Перенести харчі, одяг, 

взуття, цінне майно на 

верхні поверхи, перегнати 

тварин на підвищенні місця. 

Вивести, в першу чергу, із 

зони затоплення дітей і 

людей похилого віку 

 

 

Рятувати людей, де б вони 

не знаходились, 

використовуючи для цього 

будь-які заходи. Чекати на 

допомогу аварійно-

рятувальних сил 

 

Витягнувши потерпілого з води, 

очистити йому порожнину рота від 

сторонніх предметів, видалити воду із 

шляхів дихання, покласти 

потерпілого на зігнуте коліно, голову 

опустити вниз, декілька разів. 

Відправити до лікувального закладу 

 

Прибрати з балконів і лоджій 

все, що може бути скинуто 

вітром. Закрити вікна, двері 

приміщення та горища. 

Відключити газ та 

електроенергію. Підготувати 

лампи та свічки 

 

 

Підготувати медикаменти і 

перев'язочні матеріали 

 

 

 

Промити рану водою з 

милом та накласти 

антисептичну пов'язку  

 


