Технічна перевірка автоматизованої системи
централізованого оповіщення із запуском
електросирен

16
листопада
поточного року з 13:45 до 14:00 за київським часом в
навчальних цілях буде проведено щоквартальну технічну
перевірку
автоматизованої
системи
централізованого
оповіщення міста із запуском електросирен та відбором
радіотрансляційної мережі (згідно плану основних заходів
цивільного захисту Луганської області на 2018 рік ).
Під час проведення технічної перевірки цієї системи будуть
вмикатися електросирени, звучання яких відповідає сигналу
цивільного захисту «Увага всім!». За цим сигналом необхідно
увімкнути
абонентський
радіотрансляційний
динамік
і
прослухати
повідомлення
щодо
дій
при
виникненні
надзвичайної ситуації

До уваги мешканців міста Рубіжне!
Відділ з мобілізаційної роботи, цивільного захисту
та сприяння з правоохоронним органам виконавчого
комітету Рубіжанської міської ради нагадує порядок дій
населення під час отримання сигналу оповіщення
цивільного захисту «УВАГА ВСІМ!»
Якщо ви знаходитесь в приміщенні:
почувши сигнал «Увага всім!» (звук сирени, переривчасті гудки
підприємств, сигнали транспортних засобів ), негайно увімкніть
радіо, телевізор;
уважно слухайте інформацію про обстановку, рекомендації про
порядок дій у даній надзвичайній ситуації;
не користуйтеся без потреби телефоном, щоб не пропустити
важливі повідомлення;
зберігайте спокій, уникайте паніки, при необхідності надайте
допомогу інвалідам, дітям, людям похилого віку;
зачиніть вікна та відійдіть від них подалі;
вимкніть електропостачання , водопостачання та
газопостачання;
зберіть документи, одяг, необхідні речі, медикаменти, продукти
харчування, питну воду;
перейдіть у безпечне місце, прослухайте інформацію щодо
подальшого порядку дій.
Якщо ви знаходитесь на вулиці:
почувши сигнал «Увага всім!», якнайшвидше прямуйте до
найближчої установи чи закладу, де є радіо, радіотрансляційні
чи телевізійні приймачі;
уважно прослухайте інформацію та рекомендації про порядок дій
у даній надзвичайній ситуації;
зберігайте спокій, уникайте паніки, дійте, відповідно до
отриманих рекомендацій.

Також звертаємо Вашу увагу на те, що отримання сигналу
оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації
доводиться до населення через проводове радіомовлення та
телебачення. Однак, останнім часом по місту спостерігається
тенденція до зменшення кількості радіоточок у населення та
суб’єктів господарювання, що може призвести до ускладнень під
час доведення інформації в разі необхідності.
За інформацією ПАТ «Укртелеком» послугу проводового
радіомовлення можливо отримати шляхом ефірного мовлення
радіостанцій в УКХ та FM діапазоні.
ПАТ «Укртелеком» пропонує користувачам радіо підключити
Інтернет для того, щоб була можливість заходити на сайти
Українського радіо, щоб прослуховувати передачі он-лайн або у
запису, користуватись іншими альтернативними Інтернетстанціями та радіопрограмами.
Можна також підключити послугу «Інтерактивне ТВ».
Пакети цієї послуги включають в себе 25 FM каналів, у тому
числі Перший канал, Промінь, Третій канал «Культура» та 78
різножанрових Інтернет-радіостанцій.
Таким чином, на підставі викладеного, пропонується
керівникам державних установ міста, навчальних закладів,
міської лікарні та інших місць скупчення населення, а також
мешканцям
міста
поновити
працездатність
проводового
радіомовлення з метою забезпечення своєчасного доведення
інформації про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації до
населення.

