
Порядок укриття громадян в найпростіших укриттях.

Для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають внаслідок
надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії засобів ураження в особливий період
використовуються споруди подвійного призначення та найпростіші укриття.

Найпростіше укриття - це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне
приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків
надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період.

Підвальні приміщення повинні приводитись у готовність до прийому осіб, що
укриваються, у терміни, які не перевищують 12 годин.

Для підготовки підвалу до прийому людей відповідальній особі (ланці)
необхідно виконати такі заходи:

- відкрити всі двері в підвальних приміщеннях для прийому осіб, що будуть
укриватися;

- припинити роботу технологічного обладнання (при необхідності);
- провентилювати і при необхідності здійснити дезинфекцію приміщень;
- винести з приміщень громіздке устаткування, матеріали і вироби, що

перешкоджають розміщенню людей;
- розчистити підходи до підвалів, установити написи - покажчики
Заповнення захисних споруд проводиться за сигналами цивільного захисту.
Для швидкого заповнення укриття особи, що укриваються, повинні заздалегідь

знати найкоротші маршрути руху.
Напрямок руху до укриття слід позначати покажчиками маршруту руху,

вивішеними чи намальованими на видимих місцях.
Особи, що укриваються, мають прибувати з документами, запасом харчів та

води, теплими речами, електричним ліхтарем та іншими необхідними речами.
Забороняється приносити з собою легкозаймисті речовини або речовини, що

мають сильний запах, а також громіздкі речі, приводити тварин.
Заповнювати приміщення необхідно організовано, без паніки.
Розміщує людей у приміщеннях підвалу відповідальна особа.
Осіб з дітьми бажано розміщувати в окремому приміщенні.
Дітей, людей похилого віку і людей з поганим самопочуттям розміщують біля

огороджувальних конструкцій і ближче до місць із свіжим повітрям.
У разі укриття в одному підвалі мешканців кількох житлових будинків,

розміщення при можливості здійснювати побудинково.
Закриття вхідних дверей виконується за командою або відповідальною особою

після заповнення усієї місткості укриття.
В приміщеннях підвалу забороняється палити, шуміти, запалювати свічки; не

слід ходити по приміщеннях без особливої необхідності; необхідно дотримуватись
дисципліни та якнайменше рухатися.

Для повноцінного відпочинку можна брати з собою засоби для сидіння, легкі
підстилки і невеликі подушки з синтетичного матеріалу.

Оповіщення осіб, що укриваються, про обстановку поза укриттям та про
отриманні сигнали і команди здійснюється відповідальною особою.
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Вихід з найпростішого укриття.
Вихід з укриття здійснюється за командою «Відбій» після уточнення

відповідальною особою обстановки у районі укриття або у випадку вимушеної
евакуації з укриття.

Вимушена евакуація з укриття проводиться:
- при пошкоджені підвального приміщення, що виключає подальше безпечне

перебування у ньому осіб, що укриваються;
- при затоплені приміщень;
- при пожежі у підвалі і утворенні у ньому небезпечних концентрацій шкідливих

газів;
- при досягненні граничнодопустимих параметрів повітряного середовища.
Евакуація із заваленого найпростішого укриття.
Для евакуації осіб, що укриваються, при заваленні входів до найпростішого

укриття, спочатку необхідно визначити можливість евакуації через запасний вихід або
підвальні вікна та інші наявні отвори.

У випадку утворення суцільних завалів і неможливості осіб, що укриваються,
самостійно евакуюватися, укриття відкриваються ззовні, для чого задіються
спеціальні рятувальні формування.
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