
Увага, тероризм ! 

За останні роки в світі сталось сотні випадків терористичних актів із захопленням 

заручників. Як показує досвід, поведінка терористів в усьому світі майже 

однакова, тому дані поради можуть статись в нагоді кожному, хто може стати 

жертвою терористів у будь-якому куточку світу. 

Що ж робити до, під час і після захоплення? Щоб запобігти неприємним 

наслідкам під час захоплення транспортного засобу, фахівці рекомендують: 

o одягайтеся нейтрально, по можливості не у військову форму; 

o не тримайте ніяких публікацій політичного, релігійного та 

військового  характеру і навіть не розмовляйте на ці теми, не носіть із 

собою релігійних символів; 

o не одягайте ювелірні прикраси, яскравий і короткий одяг, що може 

викликати зайвий інтерес в оточуючих; 

o на візитних картках пишіть менше "гучних звань"; 

o не реагуйте на провокаційну чи зухвалу поведінку; 

o не удавайтесь до дій, що можуть привернути увагу терористів; 

o продовжуйте спокійно сидіти, не задаючи питань і не дивлячись в очі 

терористам, бажано підкоритися беззастережно; 

o перш ніж пересунутися чи відкрити сумочку, запитуйте дозволу; 

o при стрілянині лягайте на підлогу або сховайтеся за сидінням, але нікуди 

не біжіть, у подібній ситуації місця біля вікна служать кращою 

схованкою, ніж місця в проході; 

o іноді трапляється нагода врятуватися, знаходячись на місцях біля виходів; 

o якщо вдасться симулювати симптоми хвороби, з'являється можливість 

звільнитися в результаті переговорів: часто в ході переговорів терористи 

звільняють жінок, дітей, літніх і хворих людей; 

o сховайте документи та матеріали, що можуть вас скомпрометувати; 

o віддайте особисті речі, яких вимагають терористи; 

o тримайте під рукою фотокартку родини, дітей, іноді це може зворушити 

терористів; 

o не впадайте в паніку, краще подумайте, як знайти вихід зі становища; 

o постарайтеся зрозуміти наміри терористів, щоб оцінити можливості 

чинити їм опір. Спробуйте вияснити, налаштовані вони рішуче чи 

можливий діалог; 

o уникайте необдуманих дій, тому що в разі невдачі можна поставити під 

загрозу власну безпеку і безпеку інших людей; 

o постарайтеся визначити можливих помічників серед заручників; 



o організуйте почергово постійне спостереження за діями терористів; 

o у ситуації, коли опір неможливий, розгляньте варіанти втечі через 

аварійні виходи; 

o намагайтеся зайняти себе: читати, писати, грати чи розмовляти із 

сусідами; 

o постарайтеся визначити точне число терористів; не вживайте алкоголь; 

o може трапитися, що терористи здадуться, аби не мати справи з 

спеціальними підрозділами по боротьбі з тероризмом. звільнені 

заручники повинні повідомити як найбільше деталей: число терористів, 

де вони знаходяться, яку зброю мають, число заручників і їх 

розташування, моральний стан терористів. 

 


