
 

 

ІНСТРУКЦІЯ 

щодо порядку дій учасників освітнього процесу 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

при отриманні сигналу “Повітряна тривога” 

 

При отриманні сигналу “Повітряна тривога” необхідно: 

 

1) якщо почули сигнал сирени, перебуваючи: 

- у навчальному корпусі 

1. Викладачу — припинити заняття, вимкнути прилади, освітлення, 

зачинити вікна та разом зі здобувачами освіти найближчим маршрутом дістатись до 

укриття згідно Переліку, що додається. Прибувши в укриття, забезпечити, щоб 

здобувачі освіти швидко та обережно зайняли свої місця, перевірити ïx наявність 

за списком. 

Під час перебування в захисній споруді викладач повинен провести заходи,  щоб 

заспокоїти всіх, хто знаходиться в ній. 

2. Здобувачам освіти — беззаперечно виконувати розпорядження 

викладача, або самоорганізовуватися для залишення аудиторії та pyxy до 

захисної споруди. 

3. Працівникам — вимкнути електричні прилади, освітлення, зачинити 

вікна, двері та направитись до укриття згідно переліку, що додається. 

 

-  у гуртожитку: 

1. Мешканцям гуртожитків вимкнути всі прилади, освітлення, зачинити вікна, 

двері, здати ключі черговому вахтеру, перейти у визначені місця укриття. 

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ 

відмовлятись від укриття в захисних спорудах!!! 

 

У разі відмови від укриття учасники освітнього процесу несуть 

персональну відповідальність за збереження свого здоров’я та життя! 

 

2) якщо почули сигнал сирени, перебуваючи вдома: 

1. Ввімкнути телевізор чи радіоприймач i уважно прослухати інформацію 

про характер тривоги. 

2. За можливості попередити сусідів i одиноких людей, які мешкають поруч. 

3. Швидко одягнутися та одягнути дітей, перевірити наявність пришитих з 

внутрішньої сторони одягу у дітей дошкільного віку нашивок, на яких зазначено:  

прізвище, ім’я, по батькові, адреса, вік, номери телефонів батьків. 

4. Закрити вікна, вимкнути у с і  електричні та нагрівальні прилади, перекрити 

газ, загасити печі, вимкнути світло (автоматичну коробку, рубильник тощо). 

5. Взяти «тривожну валізу» (індивідуальні засоби захисту, запас продуктів i 

води, особисті документи, кишеньковий ліхтар) та найкоротшим шляхом 

прямувати до найближчої захисної споруди чи укриття. 

У разі відсутності в радіусі 500 м від вашого будинку захисної споруди, 

використовуйте для укриття підвальне приміщення під будинком. 

Якщо ви не почули сигнал та у вас немає можливості швидко перейти у 

сховище, перейдіть до більш безпечного місця в квартирі: подалі від вікон, у 



 

коридор — під несучі стіні, або ванну кімнату (закрийте рушником дзеркало). 

3) якщо почvли сигнал сирени, перебуваючи у торговельно- 

розважальних центрах та інших торговельних к омплексах: 

1. Ознайомитися з інформацією щодо дій у разі загрози або виникнення 

надзвичайних ситуацій під час перебування у закладі. 

2. Дотримуватися правил поведінки у місцях масового перебування людей. 

3. Не залишати неповнолітніх дітей без нагляду. 

4. Уважно стежити за сигналами системи оповіщення та оголошеннями 

адміністрації закладу. 

5. Неухильно виконувати вказівки адміністрації закладу. 

6. У разі оголошення евакуації н егайно залишити приміщення, 

зберігаючи спокій. 

7. Під   час евакуації не користуватися ліфтами, спускатися

 сходами, прямувати визначеними маршрутами евакуації до укриттів. 

8. Швидко, без паніки зайняти місце у найближчій захисній споруді 

(сховищі, підвальному приміщені, паркінгу тощо). 

9. Якщо захисної споруди поблизу немає, сховатися за бетонними плитами, 

бордюром, лягти у заглибленнях землі, згрупуватися та закрити голову руками. 

10. При виникненні паніки зберігати спокій та здатність швидко i 

правильно оцінювати ситуацію. 

11. За необхідності надати допомогу тим, хто ii потребує. 

4) якщо почули сигнал сирени, перебуваючи у транспортному засобі: 

1. Вийти з транспортного засобу. У разі наявності маломобільних груп 

населення у громадському транспорті допомогти ïx евакуювати. 

2. Швидко, без паніки зайняти місце у найближчій захисній споруді 

(сховищі, підвальному приміщенні, паркінгу тощо). 

3. Якщо захисної споруди поблизу немає, сховатися за бетонними плитами, 

бордюром, лягти у заглибленнях землі, згрупуватися та закрити голову руками. 

 

Провідний фахівець сектору 

мобілізаційної роботи та цивільного захисту 

військово-мобілізаційного відділу                                   Назар ДЯЧУК 


	При отриманні сигналу “Повітряна тривога” необхідно:
	КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

