ПАМ’ЯТКА НАСЕЛЕННЮ

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 СИГНАЛУ:

Почувши звуки електросирен,
виробничих гудків, інших
сигнальних засобів, кожний
громадянин зобов’язаний:
1. Увімкнути радіоприймач, телевізор.
2. Уважно прослухати звернення до
населення,
яке
пролунає
після
відключення сирен, гудків тощо.
3. Продумати і виконати усі рекомендації,
що пропонуються.
4. Винайти можливість сповістити про
отриману інформацію сусідів чи
знайомих, а при необхідності надати їм
допомогу.

Якщо ви знаходитесь в приміщенні:
почувши сигнал «Увага всім!»(завивання сирени,
переривчасті
гудки
підприємств,
сигнали
транспортних засобів ), негайно 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 , водопостачання та
газопостачання;
зберіть документи, одяг, необхідні речі, медикаменти,
продукти харчування, питну воду;
перейдіть у безпечне місце, прослухайте інформацію
щодо подальшого порядку дій.

Якщо ви знаходитесь на вулиці:
почувши сигнал «Увага всім!», якнайшвидше прямуйте
до найближчої установи чи закладу, де є радіо,
радіотрансляційні чи телевізійні приймачі;
уважно прослухайте інформацію та рекомендації про
порядок дій у даній НС;
зберігайте спокій, уникайте паніки, дійте, відповідно до
отриманих рекомендацій.

