НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
10 ПОМИЛОК
МИРНОГО МЕШКАНЦЯ ПІД ЧАС
ВІЙНИ
пам’ятка для населення
якщо у ваш населений пункт прийшли війна
та окупанти, не допустить помилок в
питаннях як потрібно поводитися і якої
тактики
виживання дотримуватися
+

1

Будь-який
військовий
чи людина у
камуфляжі головна
мішень на
війні.

1 Не одягайте військовий одяг.
Ваш одяг не повинен мати камуфляжний
колір. У жодному разі не можна, щоб вас
приймали за військових.
Не носіть одяг з елементами камуфляжу
(у тому числі військові чоботи, головні
убори), будь-яку військову форму.

Не носіть нашивки з
назвами будь-яких
силових структур та
збройних формувань.

Не носіть будь-яку продукцію, що має
військову стилізацію або використовує
військовослужбовці, у тому числі
сумки, рюкзаки, фляги, ліхтарі тощо.

2Не беріть дорогі речі та не надягайте яскраві прикраси.
Одягнувши на себе або взявши з собою дорогу річ,
ви зможете її нести, але наразите на небезпеку
себе. Мародери та грабіжники під час військових
дій насамперед звертають увагу на дорогий одяг,
техніку, прикраси. Постарайтеся не привертати
ще раз їхню увагу.

3 Не ходіть без документів.
Крім документів,
важливо мати при собі
або жетон з номером
групи крові, або якщо
такої можливості немає,
напишіть у своєму
паспорті на будь-якій
сторінці групу крові.
Дітям також треба
повісити бейдж на шию
чи зап'ястя із
позначенням групи
крові.

4 Не тікайте від військових.

Потрібно виконувати накази будь-яких людей у формі камуфляжу, навіть
якщо вам незрозуміло, що це за війська. З тієї простої причини, що вони
озброєні.

Не сперечайтеся, військові
можуть порахувати вас
будь-ким: провокатором,
розвідником.

Дайте зрозуміти, що ви не є учасником
бойових дій ні з якого боку, ви мирний
житель.

Будьте готові показати всі
документи, у тому числі права на
нерухомість, щоб остаточно
розсіяти всі сумніви щодо Вашого
проживання на цій території.

Пам'ятайте! При зустрічі з
військовими руки повинні бути
завжди видно, не ховайте їх у
кишені, щоб зайвий раз ніхто не
подумав, що ви ховаєте зброю.

5 Не їздіть населеним пунктом, не перетинайте його кордон на
мікровантажівках чи автобусах, джипах тощо.
За правилами війни, всі подібн засоби можуть бути конфісковані.
Будьте готові до цього.

Не ризикуйте!
Якщо на
транспорті є
розпізнавальний
знак:
білий прапор, знак, що в автомобілі діти, будь-яка символіка на кшталт
логотипу будь-якої музичної групи, то все це може бути неправильно
витлумачено озброєними людьми. Просту наклейку можуть визнати за
логотип угруповання, партії, підпільної організації.

6 Не ховайтеся під високою будівлею або за небезпечними об’єктами,
щоб сховатися від куль та снарядів.

Ці будівлі помітні та
можуть бути орієнтиром
для стрілянини.

У разі вибору місця для укриття, уникайте економічно привабливих
для військових або терористів місць:

АЗС

спортивних
споруджень

торговельних центрів та продовольчих складів

их

Пам'ятайте!
Такі місця - найчастіше
друга після військових
об'єктів мета для
обстрілу.

7 Не беріть кілька сумок.
При евакуації з місця бойових дій
багаж не повинен важити більше 10 кг на людину,
дітям та літнім людям - брати ще менше речей.

Громіздкі речі дуже ускладнюють пересування та
привертають увагу мародерів, а також стануть
додатковим об'єктом для снайпера.

Найголовніше,
що має бути в
багажі –
екстрений
(тривожний)
рюкзак.

Для особистої безпеки використовуйте рюкзак білого
кольору або оберніть його білим простирадлом або
натягніть білу сорочку, щоб було здалеку ясно, що це
не зброя.

У ньому мають бути:
запас продуктів на 3-4 дні;комплект одягу;
палатка, спальний мішок або теплий плед,
пінополіуретановий килимок, накидка від
дощу;предмети особистої гігієни;ніж, ложка,
казанок; сірники, свічки, ліхтарик;
невеликий ремонтний набір; радіо, блокнот,
ручка, олівець, аптечка.

8 Не пересувайтесьвночі.

Не сподівайтесь, що у темний час
доби легше перетнути кордон
населеного пункту або дістатися
потрібного місця. Це не так: уночі
стріляють по всіх без розбору.
Будь-який підозрілий шум можуть
прийняти за дії супротивника та
відкрити вогонь на поразку.

9 Не уникайте контактів з іншими людьми, які вас оточують як у зоні
бойових дій, так і під час евакуації.
взаємовиручка - це обов'язкове
явище на війні
Краще знати про вашого випадкового
попутника все чи хоча б най необхідніше: ім'я, місце проживання, групу
крові.
Не зайвим буде сказати
те саме вашому
попутнику або
напарнику, знання
мінімальної інформації
про вас
(тиск) алергія на медикаменти) сильно допоможе лікарям в екстреній ситуації.

10 Не зневажайте знання мови.
Обов'язково потрібно знати мовою будь-якого вашого
супротивника мінімальний набір фраз. Це може
врятувати життя в деяких випадках, особливо якщо ви
говорите мовою іншої мовної групи: військові навіть
приблизно не зможуть зрозуміти, загрожуєте їм або
прийшли зі світом.

