Рекомендації з безпеки поведінки в умовах воєнного стану

24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині
спільного кордону, з території білорусі й окупованого Криму.
Захід та Центр країни знаходиться відносно далеко від лінії фронту, однак існує загроза
ракетних ударів по цивільному населенню та інфраструктурі, зокрема.
Кожен, хто перебуває в Україні має дбати про свою безпеку, зокрема, дотримуватися
комендантської години та прямувати в укриття під час повітряної тривоги.

Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру

ДСНС України інформує, що необхідно:
 зберігати особистий спокій, не реагувати на провокації;
 завжди мати при собі документ (паспорт), що засвідчує особу, відомості про групу крові
свою та близьких родичів, можливі проблеми зі здоров’ям (алергію на медичні
препарати тощо);
 знати місце розташування захисних споруд цивільної оборони поблизу місця
проживання, роботи, у місцях частого відвідування (магазини, базар, дорога до роботи,
медичні заклади тощо). Без необхідності намагатися якнайменше знаходитись поза
місцем проживання, роботи та у малознайомих місцях;
 уникати місць скупчення людей;
 у разі потрапляння у район обстрілу – сховатись у найближчу захисну споруду
цивільної оборони, сховище (укриття). У разі відсутності пристосованих сховищ, для
укриття використовувати нерівності рельєфу (канави, окопи, заглиблення від вибухів
тощо). У разі раптового обстрілу та відсутності поблизу споруд цивільного захисту,
сховища і укриття − ляжте на землю головою в бік, протилежний вибухам. Голову слід
прикрити руками (за наявності для прикриття голови використовувати валізу або інші
речі). Не виходьте з укриття до кінця обстрілу;
 надавати першу допомогу іншим людям у разі їх поранення. Викликати швидку
допомогу, представників ДСНС України, органів правопорядку, за необхідності –
військових;

При виявленні вибухонебезпечних предметів забороняється:
 перекладати, перекочувати з одного місця на інше;
 збирати і зберігати, нагрівати і ударяти;
 намагатися розряджати і розбирати;
Виявивши вибухонебезпечні предмети, вживайте заходів з їх означення, огородження і охороні
знайдених предметів на місці виявлення. Негайно повідомте про це територіальні органи
ДСНС та МВС за телефоном "101" та "102".

Тривожна валіза. Перелік речей

 копії важливих документів (паспорта, автомобільних прав, документів на нерухомість);
 кредитні картки та готівку;
 дублікати ключів від будинку і машини;
 зарядні пристрої, радіоприймач;
 ліхтарик (краще кілька) і запасні елементи живлення до нього, сірники (бажано
туристичні), запальничку, свічки;
 компас, годинник (перевагу віддавайте водонепроникним);
 блокнот та олівець;
 аптечка першої допомоги;
 теплий одяг, термоковдра, спідня білизна, зручне взуття та шкарпетки;
 засоби гігієни;
 воду та їжу на три доби.

Що робити якщо почули сигнал Повітряна Тривога?
Повітряна тривога – це загроза ворожих ударів з повітря.
Почувши тривогу, вимкніть світло, газ та воду, візьміть складену Тривожну валізу та перейдіть
у найближче укриття.
Залишайтеся там до наступного сигналу сирени, яка сповістить про відбій тривоги.

Про тривогу сповіщають:
 загальний звук сирени у населеному пункті;
 мобільний додаток «Повітряна тривога»
 мобільні оповіщення від ДСНС
Бомбосховища Львова або альтернативні варіанти укриття
Карта укриттів у Львові

Правила поведінки під час комендантської години

 Під час воєнного стану, у Львові з 00:00 до 05:00 діє комендантська година. Без
відповідного дозволу знаходитись на вулиці в цей час заборонено.
 Пересування містом можуть дещо ускладнити блокпости (особливо в’їзд/виїзд).
Будьте готові до перевірки документів і авто.
 Знімати й фотографувати на блокпостах, як і в інших стратегічних місцях (військові
частини, медичні заклади, адміністративні будівлі) заборонено або ж можна лише зі
спеціальними дозволами.
 Категорично заборонено брати до рук підозрілі предмети.
 Обов’язково слід мати при собі документи.

Алгоритм дій під час проблем із зв'язком та мережею
 Якщо перестав працювати ваш мобільний оператор слід:
 Відключити автовибір мережі:
на Android: Налаштування - Мобільна мережа (чи Підключення) — Оператор;
на iOS: Параметри - Стільникові дані — Вибір мережі;
 Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи lifecell;
 Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;
 Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

 Використання стаціонарної системи зв'язку
 Радіоприймач на батарейках

Стежте за тим, щоб усі електронні пристрої були зарядженими. Використовуйте режим
заощадження. Запасіться джерелами живлення, які допоможуть зарядити гаджети. Це можуть
бути додаткові акумулятори, батарейки, powerbank.

Екстрені служби
101 – Державна служба України з надзвичайних ситуацій
102 – Національна поліція України
112 – Якщо помітили ситуацію ризику

Корисні посилання:
Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру
Бомбосховища Львова або альтернативні варіанти укриття
Лікарні Львові: медична допомога в місті
Перша домедична допомога
Основні правила безпеки під час воєнного стану
Безпека - найперший пріоритет
Що робити коли проблеми зі зв'язком?

