ДІЇ НАСЕЛЕННЯ ПРИ ЗАГРОЗІ
ТЕРАКТУ
 На вікнах запніть штори, це убереже
вас від осколків стекол, що розлітаються
 Підготуйтесь до екстренної евакуації
. Для цього складіть в сумку документи,
гроші,
цінності,небагато
продуктів
харчування. Бажано мати свисток
 Допоможіть хворим і особам
похилого віку підготуватися до евакуації
 Приберіть з балконів і лоджій
Захистіть себе і своїх дітей паливно-мастильні і легкозаймисті
матеріали
 Підготуйте йод, бинти, вату і інші
медичні засоби для надання першої
медичної допомоги
 Домовтеся з сусідами про сумісні дії
на випадок надання взаємодопомоги
 Уникайте місць скупчення людей
(базари, магазини, стадіони, дискотеки.)
 Рідше
користуйтеся
загальним
транспортом
 Бажано відправити дітей і осіб
похилого віку на дачу, в село, в інший
населений пункт до родичів або
знайомих
 Тримайте постійно ввімкнутими
телевізор, радиоприймач.
Створіть в будинку (квартирі) невеликий
запас продуктів і води
Відділ з питань НС, ЦЗН та взаємодії з
 Тримаєте на видному місці список
телефонів для передачі екстренної
правоохоронними органами міської
інформації в правоохоронні органи
ради

Памятка
населенню про
заходи по протидії
тероризму

Конотоп
2011

МОЖЛИВІ МІСЦЯ УСТАНОВКИ
ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ

Вокзали

Базари

Стадіони

Дискотеки

Магазини

Транспортні засоби

Об'єкти
життєзабезпечення
(електропідстанції,
газоперекачуючі
і
розподільні станції.)

Учбові заклади

Лікарні, поліклініки

Дитячі установи

Підвали і сходові клітки житлових
будівель

Контейнери для сміття, урни

Опори мостів

УВАГА!!!
ЗНЕШКОДЖЕННЯ
ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНОГО ПРЕДМЕТУ
НА МІСЦІ ЙОГО ВИЯВЛЕННЯ
ПРОВОДИТЬСЯ ТІЛЬКИ ФАХІВЦЯМИ
МВС, СБУ, МНС

ПРИ ВИЯВЛЕННІ ВИБУХОВОГО
ПРИСТРОЮ І ПІДОЗРІЛОЇ
КОРЕСПОНДЕНЦІЇ


Негайно повідомте про виявлений
підозрілий предмет в чергові служби органів
внутрішніх справ.

Не підходьте до виявленого предмету,
не чіпайте його руками і не підпускайте до
нього інших

Вимкніть засобіи радіозв'язку, мобільні
телефонм, інші радіозасоби, здатні викликати
спрацьовування радіодетонатора

Дочекайтесь прибуття представників
правоохоронних органів
* Можливе проведення терористичних акцій, з
використанням поштового каналу, шляхом
розсилки листів, бандеролей, посилок і так далі,
оброблених збудниками небезпечних захворювань
Ознаки:




відсутність адресата відправника
сліди відкриття пакетів і упаковки
наявність вкладень в кореспонденцію
(мікровкладень, порошків, потемніння
паперу від хімічної обробки)

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНО-ЗАХИСНІ
ЗАХОДИ
Необхідно:

Укріпити і опечатати входи в
підвали і на горища, встановити грати,
металеві двері, замки, регулярно перевіряти
їх збереження
 Встановити домофони

Організувати чергування громадян
(мешканців) за місцем проживання

Створити добровільних дружин з
мешканців для обходу житлового масиву і
перевірки збереження печаток і замків

Звертати увагу на появу в дворах
незнайомих автомобілів і сторонніх осіб

Цікавитися розвантаженням мішків,
ящиків, коробок, переносимих в підвал або
на перші поверхи

Не відкривати двері в підвали і на
горища невідомим людям

Звільнити сходові клітки, коридори,
службові приміщення від предметів, що
захаращують їх
Бажано:
Обладнати
вікна
гратами
(особливо на нижніх поверхах). Не
залишати їх відкритими. Встановити
металеві двері з очком або врізати очки в
тих, що є.
Будьте уважні до того, що відбувається
навколо будинку
(установи,підприємства). Пильність
повинна бути постійною і активною

ОЗНАКИ НАЯВНОСТІ ВИБУХОВИХ
ПРИСТРОЇВ
 Припарковані
поблизу
будинків
автомашини,
невідомі
мешканцям
(безгоспні)
 Наявність на знайденому предметі
джерел живлення (батареї)
 Присутність проводів, невеликої антени,
ізоляційної стрічки
 Шум з виявленого предмету (цокання
годинника, клацання)
 Виявлені розтяжки з дроту, шпагату,
мотузка.
Незвичайне
розміщення
виявленого предмету
 Специфічний,
не
властивий
навколишній місцевості, запах
 Безгоспні портфелі, валізи, сумки,
згортки, мішки, ящики, коробки
ПРИ ВИЯВЛЕННІ ПІДОЗРІЛИХ
ПРЕДМЕТІВ НЕГАЙНО ПОВІДОМИТЕ
В ЧЕРГОВІ СЛУЖБИ:
МІЛІЦІЯ 102

ШВИДКА ДОПОМОГА 103

МНС

101

