Дії учасників
освітнього процесу у
разі надзвичайних
ситуацій

Надзвичайна ситуація – порушення нормальних умов життя і
діяльності людей на об`єкті або території, спричинене аварією,
катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією,
яка призвела (може призвести) до загибелі людей та / або
значних матеріальних втрат.
Рівень
надзвичайної
ситуації
визначається
від
її
обсягів, кількості постраждалих і загиблих, обсягів технічних і
матеріальних ресурсів, необхідних для ліквідації її наслідків.
Існують такі рівні надзвичайних ситуацій: державний,
регіональний, місцевий, об’єктовий.
Види надзвичайних ситуацій розрізняють за їхнім характером:
техногенні, природні, соціальні та воєнні.

ЯКЩО ВИ ОПИНИЛИСЯ В ЗОНІ БОЙОВИХ ДІЙ АБО
ПОТРАПИЛИ В НАДЗВИЧАЙНУ СИТУАЦІЮ ЗА УЧАСТІ
ОЗБРОЄНИХ ЛЮДЕЙ:
 При появі озброєних людей, військової техніки, заворушень негайно покиньте
небезпечний район, якщо маєте таку можливість;
 Намагайтеся якнайменше знаходитись поза житлом, роботою, зменшіть
кількість поїздок без важливої причини, уникайте місць скупчення людей;
 Дізнайтеся, де розташовані сховища та укриття, найближчі до вашої оселі,
роботи та місць, які ви часто відвідуєте;
 Завжди носіть з собою документ, що посвідчує особу. Гроші і документи
тримайте в різних місцях ― так ви матимете більше шансів їх вберегти.
 Тримайте біля себе записи про групу крові (свою та близьких родичів) та
інформацію про можливі проблеми зі здоров’ям (наприклад, алергію на медичні
препарати, хронічні захворювання);
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ЩО РОБИТИ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ СИГНАЛУ
«УВАГА ВСІМ»
Якщо ви почули звуки сирен, переривчасті гудки підприємств або
звуки гучномовця, що тривають протягом кількох хвилин, це
означає попереджувальний сигнал «УВАГА ВСІМ».
 Увімкніть телебачення або радіо: інформація передається
офіційними каналами протягом 5 хвилин після сигналу;
 Прослухавши повідомлення, виконуйте інструкції;
 Залишайте теле‐і радіоканали увімкненими – через них може
надходити подальша інформація.

При виникненні ситуації, у яких є загроза вторгнення або
загроза масових насильницьких дій, де працівники
закладу освіти ще можуть керувати ситуацією, хоча б
частково:
 Попередьте інших,
щоб вони негайно сховалися та
забезпечили безпеку студентів.
 Зберіть студентів
всередині безпечного приміщення,
якомога далі від загрози.
 Закрийте і замкніть двері ключем (за можливістю).
Перемістіть меблі, щоб заблокувати доступ від загрози.
 У разі загрози стрілянини, всі мають швидко лягти на підлогу
і за можливості накритися меблями, щоб не бути мішенню.
 Вимкніть світло та всі пристрої, які можуть його подати.
 Вимкніть
усі
пристрої,
що
видають
звуки:
мобільні телефони, радіоприймачі тощо.
 Зберігайте тишу.
 Тримайтеся якомога далі від дверей і вікон.
 Залишайтеся спокійними, заспокоюйте тих, хто нервує.

Евакуація з будівлі необхідна якщо будівля закладу
освіти є небезпечною для людей, які там
перебувають.
 Евакуація здійснюється за відповідним звуковим сигналом, який, у разі
потреби, активує адміністрація або відповідальна особа;
 Нагадайте студентам про головну мету евакуації: їхня безпека та
правила евакуації: не говори. Не біжи. Не штовхайся. Не повертайся.
 Перевірте безпечність маршруту для евакуації.
 Під час евакуації радять об’єднувати дві групи, й під час переміщення
один викладач очолює колону, а інший завершує колону студентів двох
груп.
 Евакуація здійснюється до певного визначеного місця.
 Після прибуття на визначене місце, перевірте наявність усіх студентів за
списком.
 Залишайтеся зі своєю групою і просіть студентів бути разом, нікуди не
розходитися.

 Якщо
небезпечні
умови
зникли,
здійсніть зворотну евакуацію назад до аудиторій, дотримуючись т
их самих правил.

Головні правила евакуації:
1.
Спокійно,
без
паніки
залишати кабінети, службові
приміщення;
2. Слідувати до найближчого
евакуаційного виходу (сходової
клітини) за знаками напрямку
руху;

3. Не скупчуватись та без

потреби не зупинятись на
шляхах евакуації;
4. Не загромаджувати та не
блокувати шляхів евакуації;
5. Під час евакуації не
залишатися у будівлі;
6. Уразі наявності інформації
про осіб, які залишились або
могли залишитись у будівлі
коледжу повідомити про це
керівний склад навчального
закладу.

ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ МОЖЛИВІ
НАСТУПНІ ВАРІАНТИ ДІЙ:

1 ‐ ЗАЛИШАТИСЯ ВДОМА.
При цьому необхідно пристосувати своє житло.
Якщо ваше житло перебуває в зоні регулярних збройних
зіткнень, потрібно зміцнити вікна (наприклад, клейкою плівкою)
― це допоможе уникнути розльоту уламків скла. Бажано
закрити вікна, наприклад, мішками з піском або масивними
меблями.
Якщо ви почули тривожну сирену, але розумієте, що не
встигнете до бомбосховища, та живете на поверхах вище
п’ятого, є сенс спуститися на перший поверх і «залягти» вже
там, бо відносно часто снаряди влучають у останні поверхи
будівель.

ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ МОЖЛИВІ
НАСТУПНІ ВАРІАНТИ ДІЙ:

2 ‐ ПЕРЕЙТИ ДО УКРИТТЯ АБО ЕВАКУЮВАТИСЯ В
ІНШИЙ РАЙОН.
Перед виходом з будинку перекрийте газо‐, електро‐ та
водопостачання, зачиніть вікна і вентиляційні отвори. Візьміть
з собою індивідуальні засоби захисту дихання і найнеобхідніші
речі.
Прямуйте до укриття або на збірний евакуаційний пункт.
Допоможіть тим, хто потребує допомоги.

ЯКЩО ОБСТРІЛ ЗАСТАВ ВДОМА:

Найбезпечніші місця

– це кімнати без вікон із несучими

стінами, зазвичай, це ванні кімнати. Шукайте найглухіший
простір у вашому будинку, подалі від вікон і дверей, лягайте
впритул у підлогу й захищайте руками голову.
.
Коли обстріл припинився, потрібно швидко оцінити ситуацію.
Можливо, слід з усіх ніг забиратися з будинку, бо є ризик обвалу,
чи почати збирати речі й вже потім йти у бомбосховище.

ЯКЩО Ж ОБСТРІЛ ЗАСТАВ ВАС НА ВУЛИЦІ:

найперше – впасти на землю, закрити руками голову.
Далі по можливості варто переповзти до найближчого
бордюра, стінки, ями.
Одні з кращих захистів на вулиці – бетонні стіни, земляні
насипи, але зберігається найважливіший принцип – подалі від
скла.
Не виходьте з укриття, не почекавши хоча б 10 хвилин після
завершення обстрілу, адже після залпу зазвичай ведеться
уточнення результатів стрільби і коригування вогню або зміна
позиції.

Під час артилерійського, мінометного обстрілу або авіаційного
нальоту не залишайтеся в під’їздах, під арками та на сходових клітках.
Також небезпечно ховатися у підвалах панельних будинків, біля
автомобільної техніки, автозаправних станцій і під стінами будинків
із легких конструкцій. Такі об’єкти неміцні, ви можете опинитись під
завалом або травмуватися.
Де б ви не знаходились, тіло повинне бути у максимально безпечному
положенні. Згрупуйтеся, ляжте в позу ембріона. Розверніться
ногами у бік стрілянини, прикривши голову руками та відкривши рот,
щоб близький вибух не завдав шкоди барабанним перетинкам.
Чекайте, поки стрілянина не вщухне, а пострілів не буде бодай
протягом 5 хвилин.

В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ ВАРТО:
 наближатися до вікон, якщо почуєте постріли;
 спостерігати за ходом бойових дій, стояти чи перебігати під
обстрілом;
 сперечатися з озброєними людьми, фотографувати і робити записи у
їхній присутності;
 демонструвати зброю або предмети, схожі на неї;
 підбирати покинуту зброю та боєприпаси;
 торкатися вибухонебезпечних та підозрілих предметів, намагатися
розібрати їх чи перенести в інше місце ― натомість негайно
повідомте про їхнє розташування територіальним органам ДСНС та
Національній поліції за телефоном «101» та «102»;
 носити армійську форму або камуфльований одяг ― краще вдягайте
одяг темних кольорів, що не привертає уваги, і уникайте будь‐яких
символів, адже вони можуть викликати неадекватну реакцію.

В разі евакуації або переходу до безпечнішого району вам
знадобляться найнеобхідніші речі. Заздалегідь підготуйте
найважливіше:









Обов’язково у вашому экстренному рюкзаку:
Документи;
готівкові гроші;
вода, їжа (рекомендовано на 3 доби);
змінний одяг у залежності від пори року;
аптечка;
засоби гігієни;
засоби комунікації: мобільний зв’язок, супутниковий телефон за
наявності або радіо, зарядні пристрої для мобільних телефонів;
ніж, нитки, голки, сірники, запальнички.

Ви маєте бути якомога більш мобільними.
Складіть речі у місткий, зручний рюкзак і тримайте його напоготові. В
разі надзвичайної ситуації це скоротить час на збори.

Аптечка на випадок НС
 Запас медичних препаратів , які ви приймаєте на постійній
основі, на 3‐5 днів;
 Жарознижувальні, протизапальні, антигістамінні препарати
в розрахунку на членів сім’ї;
 Антибіотик широкого спектру дії;
 Перев’язувальний матеріал (бинти, лейкопластир, марлеві
серветки, еластичний бинт, джгути);
 Обробка ран (спиртовий антисептик для рук, мазь з
антибіотиком, широкий відріз тканини по типу «косинки»);
 Гумові рукавички;
 Засоби для зупинки кровотечі — турнікет, кровоспинний
бинт з гемостатичним засобом;

Одна з рекомендацій ДСНС щодо екстреного рюкзака (валізи)
містить фразу: загальна вага «Екстреної валізи» не повинна
перевищувати 50 кілограмів. Проте, навіть три години 50 кг на
своїх плечах не поносиш. Середньостатистична екстрена валіза
– це 15‐20 кг, звісно, ви можете взяти більше, але розраховуйте
свої сили.
Такий рюкзак повинен мати кожен дорослий! Якщо у вас його
немає, то почніть планувати все прямо зараз і зберіть його
якнайшвидше. Думки про рюкзак вас не врятують, треба діяти!
Ви та ваша родина маєте бути готові швидко залишити дім.
Якщо у вас є авто, ніколи не зайвим буде мати «про запас» пару
каністр пального у гаражі чи в багажнику.

ТЕЛЕФОНИ РЯТУВАЛЬНИХ ТА АВАРІЙНИХ СЛУЖБ

112 – єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги.
Зателефонувавши за цим номером, диспетчер викличе бригаду
потрібної служби.
101 – Пожежна допомога
102 – Поліція
103 – Швидка медична допомога
104 – Аварійна служба газової мережі

