У В А Г А В С І М!
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Житомирської області

І Н Ф О Р М У Є, П О П Е Р Е Д Ж А Є

Дії населення при загрозі та попередженні
терористичних актів
Заходи, які проводяться при загрозі терористичних актів:











закрийте штори на вікнах (це вбереже Вас від уламків, що розлітаються від
скла);
підготуйтеся до екстреної евакуації (покладіть у сумку документи,
коштовності, гроші, продукти харчування, які швидко не псуються, бажано
придбати свисток);
тримайте постійно увімкненими радіоточку, телевізор, радіоприймач, телефон;
створіть у будинку невеликий запас харчів та питної води;
підготуйте бинти, йод, вату та інші необхідні медичні засоби для надання
першої долікарської допомоги;
приберіть ыз балконів та лоджій паливо-мастильні та легкозаймисті матеріали;
домовтеся з сусідами про взаємодопомогу при необхідності;
уникайте у загрозливий період місць масового скупчення людей (вокзали,
ринки, супермаркети, стадіони, дискотеки та інше);
рідше користуйтеся суспільним транспортом;
тримайте у доступному місці перелік телефонів для передачі екстреної
інформації про загрозу теракту правоохоронним органам та аварійним
службам.

Заходи з попередження вірогідності проведення терористичних актів:
 зміцніть, замкніть та опечатайте входи до підвалу та на горище;
 встановіть грати на вікна квартир першого поверху, металеві вхідні двері,
надійні замки, регулярно перевіряйте їх справність;
 встановіть домофон;
 організуйте чергування громадян (мешканців) за місцем проживання;
 зверніть увагу на появу незнайомих припаркованих автомобілів та підозрілих
осіб, які завантажують мішки, ящики в підвал та будівлю;
 не відкривайте дверей до під’їзду та до квартири незнайомим особам;
 створіть добровільні дружини з мешканців для обходу житлового масиву та
перевірки замків та печаток.
У разі виявлення підозрілих осіб, транспортних засобів, пошкодження запорів:
негайно телефонуйте за телефонами:
чергового УМВСУ в Житомирській області за тел. 102;
чергового СБУ в Житомирській області за тел. 37-21-52, 40-51-25, 096-563-0207;
чергового ДСНС в Житомирській області – 101;
оперативний штаб Житомирської ОДА за телефоном «гарячої лінії» - 475-101.
Пильність повинна бути постійною і активною.

