ПАМ'ЯТКА НАСЕЛЕННЮ НА ВИПАДОК
ЕВАКУАЦІЇ
Почувши сигнали "Радіаційна небезпека" і
звернення до населення по радіо, необхідно
укритися у будівлі.
В будинку закрити вікна, двері, вентиляційні
отвори, загерметизувати кімнату (квартиру),
створити триденний запас води.
Прийняти препарат йодистого калію згідно
рекомендацій.
Надіти респіратор (ватно-марлеві пов'язки),
по можливості знаходитися далі від вікон і
зовнішніх стін. Уважно слухати повідомлення
по радіо.
Отримавши повідомлення про евакуацію,
необхідно зібрати запас продуктів, що не
псуються на 2-3 доби, медикаменти, таблетки
калію йодиду (5%-ну настойку йоду), одяг,
взуття, речі туалету, постільну білизну,
документи, найбільш цінні речі і гроші.
Загальна вага речей на 1 людину не повинна
перевищувати 50 кг. Упакуйте все зазначене у
поліетиленові
мішки,
чекайте
підходу
автотранспорту.
З
підходом
автотранспорту
або
на
призначений час у квартирі вимкніть воду,
електроприлади тощо; одягніть плащ з
капюшоном,
респіратор
(ватно-марлеву
пов'язку), панчохи, рукавички, візьміть речі і
змінне взуття, зачиніть квартиру (дім), здайте
ключі у ЖЕД (ОСББ, орган самоорганізація
населення МПЗ), або їх представникам та
прибудьте до місця посадки на транспорт.
У дорозі будьте охайними, не торкайтеся
різних предметів, не здіймайте пилу.
У пункті призначення Вам повідомлять
місце проживання, порядок забезпечення
харчуванням, іншими видами послуг та місце
дислокації керівних органів.

ПАМ'ЯТКА НА ВИПАДОК ЙОДНОЇ
ПРОФІЛАКТИКИ
Ми з Вами проживаємо у місті-супутнику
атомної
електростанції.
Гіркий
досвід
Чорнобильської аварії вчить нас передбачати
можливі надзвичайності.
При
неблагополучній
радіаційній
обстановці у місті по сигналу штабу цивільної
оборони міста «Радіаційна небезпека» Вам
необхідно почати прийняття калію йодистого
який вам був розданий.
Рекомендовані добові дози вживання
препарату йодиду калію:
Доза для дітей віком від 3 місяців до двох
років – 0,04 г., чи 1/6 таблетки для дорослих;
Доза для дітей від двох до п’яти років –
0,125 г., чи ½ таблетки для дорослих;
Доза для дітей старше п’яти років та для
дорослих – 0,25 г..
Одноразове прийняття калію йодистого
забезпечує захисний ефект протягом 24 годин.
Тому його слід приймати один раз на добу,
протягом 10 днів. Препарат слід запивати
склянкою води, чаю, соку чи молока.

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА
ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ
ОРГАНАМИ ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

ЦЕ ПОВИНЕН ЗНАТИ
КОЖЕН

Калій
йодистий у таблетках можна
замінити 5% спиртовою настоянкою йоду із
розрахунку:
- дітям до 2 років – 1-2 краплі на 100 мл
молока чи живильної суміші 3 р. на
день після їжі.
- дітям старше 2 років та дорослим 3-5
крапель на склянку молока чи води 3 р. на
день після їжі.
Препарати йоду в любих лікарських
формах та дозуваннях вагітним жінкам
протипоказані.
Телефони
оперативного
реагування
управління
з
питань
НС
та
ВПО
Южноукраїнської міської ради: 5-50-10; 5-50-11
За довідками щодо навчально-методичних
матеріалів з питань дії у надзвичайних ситуаціях
звертатися на курси ЦЗ м. Южноукраїнськ
Телефони : 2-25-48 мобільний 80679186260

м.Южноукраїнськ

ОПОВІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
Техногенні та природні надзвичайні
явища останнім часом набули глобального
характеру.
Захист населення, об'єктів економіки і
національного
надбання
держави
від
негативних наслідків надзвичайних ситуацій є
невід'ємною частиною державної політики
національної
безпеки
і
державного
будівництва, однією з найважливіших функцій
всіх органів влади.
Процес оповіщення включає доведення
в стислий термін сигналів і повідомлень
органів цивільного захисту про загрозу та
виникнення
надзвичайних
ситуацій
до
виконавчої влади, підприємств, установ,
організацій і населення.
Основним
способом
оповіщення
населення про надзвичайні ситуації в умовах
мирного та воєнного часу є передача
інформації з використанням державних мереж
проводового, радіо і телевізійного мовлення.
Для зосередження уваги населення
перед передачею інформації вмикається
сирени, виробничі гудки та інші сигнальні
засоби,
що
буде
означати
подання
попереджувального сигналу «Увага всім!»,
після якого негайно приводиться в готовність
радіотрансляційні
вузли,
радіомовні
і
телевізійні
станції,
вмикаються
мережі
зовнішньої звукофікації.
За сигналом населення зобов'язане
увімкнути радіотрансляційні та телевізійні
приймачі для прослуховування нагального
повідомлення.
Тексти
повідомлень
передаються
протягом 5 хвилин державною мовою і мовою,
якою користується більшість населення в
регіоні з припиненням іншої передачі.

ПАМ'ЯТАЙТЕ!
Дисципліна
і
організованість, суворе виконання без поспіху
рекомендацій
управління
з
питань
надзвичайних
ситуацій
буде
сприяти
збереженню Вашого здоров'я і життя, а також
зменшення матеріальних втрат.
Почувши
звуки
електросирен,
виробничих гудків, інших сигнальних засобів,
кожний громадянин зобов'язаний:
1. Увімкнути радіоприймач, телевізор
місцевого мовлення.
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 за змогою надати їм
допомогу.
Оповіщення на воєнний час про загрозу
застосування противником зброї масового
ураження
або
виникнення
надзвичайної
ситуації здійснюється за сигналами:
ракетна
і
авіаційна
небезпека
–
ПОВІТРЯНА ТРИВОГА;
радіаційне зараження – РАДІАЦІЙНЕ
ЗАРАЖЕННЯ;
хімічне
зараження
–
ХІМІЧНЕ
ЗАРАЖЕННЯ;
біологічне зараження – БІОЛОГІЧНЕ
ЗАРАЖЕННЯ.
Оповіщення у мирний час про загрозу
та
виникнення
надзвичайних
ситуацій
здійснюється за повідомленнями:
у разі аварії на АЕС;
у разі аварії на хімічно небезпечному
об'єкті;
у разі можливого землетрусу;
у разі повені;
у разі урагану та інших НС.
Зверніть увагу!
Міська система
оповіщення перевіряється щомісячно в першу
середу. Можливо короткострокове включення
сирен (до 20 сек.).

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
До засобів захисту населення від
наслідків надзвичайної ситуації відносяться:
- колективні засоби захисту (захисні
споруди,
протирадіаційні
укриття,
підвали);
- індивідуальні
засоби
захисту
(спецкостюми, протигази, респіратори,
ватно-марлеві пов'язки);
- відселення та евакуація (часткова або
повна).
Основним заходом в нашому місті є
повна евакуація.
Проведення
евакуації
населення
здійснюється в разі загрози або виникнення
аварії на ВП “ЮУ АЕС”, внаслідок руйнування
будинків, споруд, чи інших надзвичайних
ситуаціях
техногенного
та
природного
характеру.
Інформація про початок проведення
евакуації
буде
надана
через
систему
оповіщення та мережу провідного мовлення
(через квартирні і зовнішні гучномовці), а
також через місцеві радіомовні станції,
телебачення і, якщо дозволяє час, через
засоби друку. Жителі міста повинні негайно
добратися до своїх домівок, звідкіля
буде
проводитись евакуація та очікувати інструкцій
від управління з питань надзвичайних
ситуацій та взаємодії з правоохоронними
органами міської ради.
Евакуацію міста планується провести в
2 етапи. На І-му етапі мешканці міста
добираються з місць роботи до своїх домівок
(за доставку відповідає адміністрація об’єктів).
На ІІ-му – проводиться евакуація населення
міста від під’їздів будинків.
З
укомплектованих
автобусів
та
приватного транспорту формуються колони на
автодорозі
„Ульянівка-Миколаїв”,
які
доставляють еваконаселення до проміжного
пункту евакуації с.Мігія Первомайського
району, а потім до м.Первомайська (основний
р-н) або до Кривоозерського р-ну (запасний рн).

