Дії населення на випадок застосування агресором військової
авіації
У нашій державі, згідно з діючими нормативними документами у галузі
цивільного захисту, будівництво сховищ для захисту всього населення не
передбачено. Захисні споруди будуються лише для тієї частини міського
населення, яка продовжує виробничу діяльність у містах у воєнний час. Усе інше
населення міст підлягає евакуації із зон можливих бойових дій (в основному в
сільську місцевість).
З метою захисту цивільного населення міста у разі виникнення збройного
конфлікту із застосуванням агресором військової авіації усім
громадянам рекомендується:
o особам, які не працюють, при перших ознаках військової агресії або за
відповідною інформацією органів влади залишити місто і виїхати в
сільську місцевість до рідних чи знайомих. Також можна виїхати у
приміську зону на дачні та садові ділянки, які мають будиночки для
проживання. Про свій виїзд та місце подальшого перебування слід
повідомити рідних та житлово-експлуатаційні органи (вуличні
комітети). При самостійному виїзді взяти речі, які рекомендується
брати при оголошенні евакуації, а також відключити в квартирі
електрику, газ, воду;
o у випадку оголошення евакуації діяти згідно з рекомендаціями
місцевих органів влади, які будуть надані при оповіщенні населення;
o у разі коли Ви не залишили місто і під час авіаційного нальоту
знаходитесь удома, слід зайняти приміщення, які розташовані подалі
від вікон, балконів (коридор, ванна кімната тощо) і дочекатись
закінчення вибухів. Ні в якому разі не можна вибігати з будинків на
вулицю, користуватися ліфтом. По звершенню нальоту слід обережно
залишити будинок. Якщо будинок було зруйновано, або він отримав
пошкодження, необхідно взяти із собою речі, як при евакуації;
o у випадку, коли авіаційний удар застав Вас на робочому місці, слід
діяти згідно інструкції, яка в обов’язковому порядку розробляється на
кожному підприємстві, в установі, організації. Деякі підприємства
мають захисні споруди, які можуть використовуватись як
бомбосховища;
o у разі, коли Ви потрапили під удар авіації, знаходячись поза межами
будівель, слід лягти на землю по можливості у найбільш заглиблені
місця (канави, ритвини тощо), прикрити голову якимись речами або,
на крайній випадок, руками і дочекатись закінчення вибухів.

