НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА
БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ЗАХИСНІ СПОРУДИ
Сьогодні у різних областях Українилунаютьсигналитривоги,
якісповіщаютьнаселення про повітрянунебезпеку. В цей час рекомендовано
слідувати в захисніспорудицивільногозахисту.Існує 3 типи захисних споруд для
цивільних.

Сховища

Це герметична споруда для
тривалогоперебування людей у
випадкунадзвичайноїситуації,воєнних дiй та
терористичних актiв.
Щобзнайтитакіприміщення,
шукайтепозначки «Укриття» чи
«Об’єктцивільногозахисту».
Усіпозначеніукриттямаютьвідповідальну
особу, яка уразінебезпекивідчинитьдверісховища.

У сховищімає бути:система вентиляції;підведеневодопостачання та
опалення;запас харчів.
Якщовиопинились в укриттівперше, то звернітьувагу на виходи та
розташуваннявогнегасників. Боуразінадзвичайноїситуації (загоряння,
щоможевиникнутивідвибуху) вартореагуватимиттєво.

Протирадiацiйнiукриття
Це негерметична споруда для захисту людей,
в якiй створено умови, щовиключаютьвплив
на них iонiзуючогоопромiнення у
разiрадiоактивногозабрудненнямісцевості.

Спорудиподвiйногопризначення та найпростіші укриття
Це підземні станції метрополітену; підземні переходи та тунелі; підвальні та
цокольні і перші поверхи об’єктів цивільного і промислового призначення;
підземні паркінги; складитапідземні торговельні центри, підприємства
громадського харчування, магазини; підвал чи погріб (якщо є два вихода)
житлового будинку тощо

Перші дві групи споруд зазвичай більш віддалені від житлових чи
приватних будинків. Цеможуть бути сховища на територіїзаводів, лікарень. Але
черезвіддаленість вони не можутьслугуватиукриттями в разінебезпеки.

Правило 2-хвиходів
Вам треба знати, що з
укриття є щонайменше
2 виходи.
Тому підвалчи гараж з одним виходомцепастка.
Йогоможезавалитиуламкамибудинкуаб
опід час пожежівихід буде заблоковано.
Протесучасніпідземніпаркінги та
підвали у більшостібудинківспроєктованібезпечно. Крімкількохвиходів вони
оснащені датчиками диму та
передбаченісистемипожежогасіння.

Правило «двохстін»
Щонайменше 2 стіни вас
маєвідділятивіднебезпеки.Бо одна ймовірно,
зруйнуєтьсявід удару, а друга
вбережевідуламківстіни, склатощо.
Тому ховатисябезпечно у місці, яке розташоване за
другою від фасаду опорною стіною-тамбур, коридор
та передпокій.
Навітьякщо вам здається, що будинок нестійкий,
підвалу нема, а в сховищі нема
місцялишайтесябіляопорнихстін — вони
витримають.

Правило «мійдім-не фортеця»
Перший поверх завждиможезавалити, бопадатимутьуламкиконструкціїзверху.
Верхнітежнесутьнебезпеку, бо надахзавждиможещосьвпасти,
зруйнуватисяконструкція.

Безпекасховків у багатоквартирномубудинку

Пам'ятайте, щонесущі
стіни-товщі. Якщо
будинок буде валитися,
біляопорноїстінизалишит
ьсябезпечнийтрикутник.

Ховатися треба подалівідвікон
та міжкімнатних дверей
зісклянимиелементами.
БільшістьсклопакетіввУкраїні не гратовані, тобто
вони не розіб'ються на дрібніуламки, а
будутьлетіти великими небезпечними
фрагментами. Тому вінкащільнозакрити, а двері,
по можливості,зняти й замінити на цупкіковдри.

Не всімарші
(прогони
міжповерхами) є
безпечними.
Цезалежитьвід
типу та
вікубудинку.
Ваннікімнатипроектуються у
темнихкуткахспоруди. Тому
вонидоволібезпечні, за
винятком тих, де
облаштованийгазовий котел.

У цегляних будинках вони є одним з
найуразливіших місць.
Панельні (збірні) будинки можуть скластися,
мов картковий будинок.

У спорудах, що
збудували після
1990-тих - там
безпечно, бо
сходові клітини
будували
монолітно-бетонним способом. Тобтоце як стриженьбудівлі,
якийлишаєтьсястоятинавітьпід час руйнування. Навіть у
надзвичайнихситуаціяхкоженнаступний марш
стримуватимеруйнуваннявідпопереднього.

Каркасні (сучасні) будинки зараз є
найкращі, бопід час
руйнаціїбільшачастина все одно
триматиметься на каркасі. Через те, що у
ньомубагатоарматури, яка все зв'язує,
йому не потрібнізовнішністіни,
щобвистояти.
Найбільш вразливими є зовнішні приміщення, які знаходяться по кутах споруд.
Найменш безпечні - нижні та верхні поверхи. Бо снаряди та куліпід час
вуличнихбоївможутьпотрапити на 1-2 поверх. Останніповерхи у небезпеці через
повітрянузагрозу.

Коли бігти в сховища та скількичасу там знаходитися
Безперервні сирени-це сигнал про
повітрянунебезпеку, попередження про
артилерійськійаборакетнийобстріл. Сирени
такождублюють на радіо та телебаченні. Коли
випочулибезперервні сирени, цеозначає,що
треба негайнопереміститися в укриття,
сховищаабобезпечнімісця у квартирі.
Перебувати в укриттяхвартодо сигналу
«відбій».Про ньоготакожсповіщають сирени, радіо
та телебачення.
Інформаціютакождублюютьв офіційнихтелеграмканалахта у додатку«Повітрянатривога».

Самовільнопокидатисховища
до цього сигналу може бути
небезпечно для життя.

Щоможезнадобитися у сховищі
З собою треба взятиекстрений рюкзак, аптечку та запас їжі.
Якщо спускаєтеся до сховища з дітьми, то потрібні змінні та теплі речі,
медикаменти, засоби гігієни, іграшки.
Якщоспускаєтесь з твариною, не забудьте йогодокументи, миску, воду та запас
корму (хоча б на декількаднів).

Дізнатися, де розміщененайближчеукриття можна:
Карта з укриттями та спорудамицивільногозахистууСумахhttps://suspilne.media/210245-ukritta-v-ukraini-de-sukati-interaktivni-karti-tapunkti-nadanna-dopomogi/.
НайпростішіукриттямістаСуми (карта)-https://suspilne.media/210245-ukritta-vukraini-de-sukati-interaktivni-karti-ta-punkti-nadanna-dopomogi/.
ПерелікзахиснихспорудмістаСуми (документ) та
ПерелікнайпростішихукриттівмістаСуми (документ) https://suspilne.media/210245-ukritta-v-ukraini-de-sukati-interaktivni-karti-tapunkti-nadanna-dopomogi/.
Захисні споруди та укриття на території м.Суми. Інформаційний портал
Сумської міської ради - https://smr.gov.ua › dovidka
Карти захисних споруд протирадіаційних укриттів у місті Охтирка, Конотопі,
Глухові, Кролевець, Лебедині, Шостка -https://suspilne.media/209354-deznahodatsa-shovisa-u-najbilsih-mistah-sumskoi-oblasti/

