Шановні мешканці міста Рубіжне!
Просимо звернути увагу на те, що на території Луганської області
проводиться антитерористична операція, в зв’язку з чим у нашому регіоні
вірогідно зростання бороту зброї та вибухонебезпечних предметів.
Виникнення надзвичайних ситуацій, спричинених вибухами, несе значну
загрозу життю та здоров’ю людей, а також системам життєзабезпечення
населення.
Знайти сьогодні "небезпечну іграшку” можна практично скрізь: в лісі, в
старому окопі, на свіжозораному полі, на власному городі і навіть на
вулицях. І якщо вибухові пристрої серійного зразка легко розпізнати за
зовнішнім виглядом і діяти відповідно до ситуації, то саморобні вибухівки,
що можуть з’явитися на вулицях міста, визначити набагато складніше. Саме
тому необхідно жорстко дотримуватись правил поведінки при виявленні
таких предметів.
У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ
МЕТАЛЕВИХ ПРЕДМЕТІВ, НЕОБХІДНО:

ТА

ПІДОЗРІЛИХ

1. Негайно припинити усі роботи в районі виявлення вибухонебезпечного
предмета (предметів).
2. Вивести (відвести) на максимальну відстань усіх людей (не менше 100
метрів), які знаходились поблизу, намагаючись рухатись назад по своїх
слідах.
3. Позначити небезпечне місце добре видимим орієнтиром, де
знаходиться цей предмет, та огородити його від сторонніх осіб, в тому
числі дітей. Для огорожі можна використовувати різні підручні
матеріали: дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки матерії тощо.
4. Повідомити про знахідку службу порятунку за номером «101» та
поліцію за номером «102». Повідомлення робити не поспішаючи, чітко,
із зазначенням точної адреси (орієнтирів) місця знаходження
вибухонебезпечного предмета). Зберігайте спокій!
5. Очікувати на безпечній відстані від місця знаходження
вибухонебезпечного предмета на приїзд фахівців пожежо-рятувальної
служби та поліції, при цьому здійснюючи заходи щодо недопущення до
небезпечної зони інших людей.
КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
1. Палити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця, де
знаходиться вибухонебезпечний предмет або предмет схожий на нього.
2. Піднімати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти і
розбирати будь-які вибухонебезпечні предмети.

3. Переносити ці предмети в місця перебування людей.
Якщо Ви опинилися поблизу вибуху, стримайте свою цікавість і не
намагайтеся наблизитись до епіцентру, щоб подивитись або допомогти
рятівникам. Найкраще, що Ви можете зробити – залишити небезпечне місце.
Побачивши спалах або почувши звук вибуху, необхідно негайно
сховатися чи лягти на землю, навіть знаходячись на значній відстані від
місця вибуху, тому що можливе поранення камінням, уламками та ін.
Пам’ятайте!
Розмінуванням,
знешкодженням
або
знищенням
вибухонебезпечних предметів займаються тільки підготовлені фахівцісапери, допущені до цього виду робіт.
У будь-якому разі при виявленні вибухонебезпечного предмета або
предметів підозрілого характеру лише безумовне виконання заходів безпеки
є гарантом того, що не станеться випадку каліцтва чи загибелі.
При виявлені вибухонебезпечних предметів негайно повідомте за
номером 101 та 102!
Відділ з МР, ЦЗ та СПО
Рубіжанської міської ради

