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ПАМ'ЯТКА  
з охорони праці та безпеки життєдіяльності для чергового 

 

УВАГА!!!! Сьогодні терористичні акти здійснюються з використанням вибухових 

пристроїв і предметів, часто замаскованих під авторучки, мобільні телефони, гаманці, міні-

магнітофони, дитячі іграшки, поміщених у звичайні портфелі, сумки, банки, пакунки і 

залишених у багатолюдних місцях. Поводження з вибухонебезпечними предметами 

вимагає граничної уваги і обережності 

Характерні ознаки, які вказують на можливу наявність вибухових пристроїв у підозрілому 

предметі. 

 Підозрілі обставини появи предметів - сумок, пакетів, коробок, металевих і скляних 

ємностей тощо, залишених без догляду власниками в даному місці і в даний час. 

 Підозрілі обставини появи щойно поштукатурених або свіжопофарбованих місць на стінах, 

свіжоскопаної ділянки землі або купи сміття на шляху проходження; 

 Наявність у предметів характерного вигляду штатних боєприпасів, учбово-імітаційних, 

сигнальних, освітлювальних, піротехнічних виробів; 

 Наявність очевидних деталей, які приводять вибухові пристрої (ВП) в дію (елементи 

живлення, тумблери, кнопки, таймери, проводи тощо); 

 Прослуховування    роботи    годинникового    механізму    з    підозрілого предмета; 

 Наявність у предмета запаху бензину, газу, розчинника, а також інших хімічних речовин; 

 Наявність електроприводів (антен, мобільних телефонів), світловоду, який мигтить або 

безупинно горить; 

 Наявність диму, який виходить із предмета; 

 Збільшена маса предмета (наприклад - коробка із під цукерок, банка із під кави, книга, 

записник тощо); 

 Наявність у дверях (вікнах) будь-яких сторонніх предметів, закріплених до них шнуром, 

проводом або скотчем. 

Якщо виявлений предмет, на Вашу думку, не повинен перебувати в цьому місці і видався 

Вам підозрілим, не залишайте його без уваги. 

Якщо Ви виявили невідомий предмет, який викликає Вашу підозру, в установі, негайно 

повідомте про знахідку адміністрації та охороні. 

Дії працівників технікуму НМетАУ у разі виявлення підозрілого предмету 

- не торкатися до виявленого підозрілого предмета, не підходити й не пересувати його. 

- утримуватися від куріння, використання засобів радіозв’язку, у тому числі й мобільного, 

поблизу даного предмета. 

- не робити самостійних дій із підозрілими предметами. 

- у разі можливості забезпечити охорону підозрілого предмета та небезпечної зони. 

- під час охорони підозрілого предмета бажано знаходитися якомога далі від нього (за 

спорудами чи об’ємними предметами), звідти вести спостереження. 

- спробувати повідомити про виявлення підозрілого предмета інших осіб, які знаходяться 

поруч, забезпечити їх евакуацію з території, що прилягає до небезпечної зони. 

- сповістити про небезпечну знахідку будь-який орган місцевої влади; чергові служби 

правоохоронних органів. Надати їм інформацію про характерні ознаки ймовірного вибухового 

пристрою, місце його розташування, час виявлення, особу, яка його виявила. Дочекатися 

прибуття на місце виявлення небезпечної знахідки фахівців піротехніків. 

- намагатися максимально запам’ятати зовнішність, одяг осіб, які залишили предмет, їхній 

транспорт та номерні знаки. 

 Дії у разі отримання інформації про погрозу вчинення терористичного акту 



При отриманні інформації по телефону: 

- не класти передчасно слухавку. 

- з’ясувати вимоги аноніма та інформацію про характер погрози. 

- уважно вислухати і по можливості записати вимоги. 

- спробувати під час розмови визначити стать, вік, особливості мови особи. 

- запропонувати повторити вимоги, поставити уточнювальні запитання про характер 

погрози, місце й час її реалізації, мотивувати аноніма надати якнайбільше інформації про 

вчинення терористичного акту. 

- установити мотиви дій аноніма, поставити запитання про цілі, які переслідує анонім, 

запропонувати інші шляхи вирішення його вимог. 

- обов’язково звернути увагу на фонові звуки (шум вулиці, машин, які проїжджають, 

музику, звуки - це допоможе в подальшому визначити місце, звідки було здійснено дзвінок). 

- закінчуючи розмову, повторити основні моменти бесіди з ним. 

- після розмови негайно повідомити про погрозу в правоохоронні органи. 

- не розширювати коло осіб, які знають про погрозу. 

При отриманні інформації поштою, рекомендується: 

- поводитися максимально обережно з посланням. 

- обов’язково зберігати послання з усіма матеріалами (лист із текстом, будь-які вкладення, 

конверт і обгортку тощо). 

- не зшивати, не склеювати, не робити написи, не підкреслювати або обводити окремі 

місця. 

- повідомити про погрозу в правоохоронні органи та передати їм анонімні матеріали. 

- не розширювати коло осіб, які знають про погрозу й передачу матеріалів у правоохоронні 

органи. 

Обов'язки та дії працівників технікуму НМетАУ у разі виникнення пожежі 
У випадку виявлення ознак пожежі працівник зобов’язаний: 

– негайно сповістити про пожежу Державну пожежну охорону (номер телефону для виклику 

пожежної охорони – 101), вказати при цьому адресу виникнення пожежі, кількість поверхів приміщення, 

місце виникнення пожежі, наявність людей у приміщені, а також своє прізвище; 

– сповістити про пожежу свого керівника; 

– вжити термінових заходів по евакуації людей, гасінню пожежі з використанням наявних 

вогнегасників. 

Посадова особа, якій повідомлено про виникнення пожежі, повинна: 

– терміново перевірити, чи викликана Державна пожежна охорона, поінформувати про пожежу 

керівництво; 

– відключити струмоприймачі та вентиляцію; 

– при загрозі життю людей, негайно розпочати евакуацію, вивести за межі небезпечної зони усіх 

працівників, не пов'язаних з ліквідацією пожежі; 

– терміново перевірити як проводиться оповіщення людей про пожежу; 

– забезпечити дотримання  техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі; 

– організувати зустріч підрозділів Державної пожежної  охорони, надати їм допомогу в локалізації 

та ліквідації пожежі. 

           Після прибуття пожежних підрозділів, необхідно забезпечити безперешкодний доступ до місця 

виникнення пожежі. 

Дії працівників технікуму НМетАУ у разі виникнення землетрусу 

Правила безпечної поведінки під час землетрусу: 

      - до значних руйнувань призводять землетруси силою більше 5-ти балів; 

      - під час землетрусу намагатися вийти з будинку, перебуваючи на 1- 2 поверхах; 

      - у приміщенні необхідно ховатися у пройомах внутрішніх дверей, в арках капітальних стін; 

      - на відкритому місці триматися на безпечній відстані від лінії електропередач, великих 

будівель, мостів. 

          Як діяти, опинившись під завалом у зруйнованому будинку: 

      - покликати на допомогу; 

      - якщо хтось відгукнувся, повідомити місце перебування і що сталося; 

      - спокійно чекати, поки розберуть завал; 

      - якщо ніхто не чує, спробувати вивільнити руки і ноги; 

      - роздивитись, якими предметами завалений; 

      - якщо вони не надто важкі, обережно розбирати завал. Намагатися не зачепити те, на чому 

все тримається; 



      - якщо не видно, чим завалений, або предмети, які на вас впали, дуже важкі, терпляче 

кликати на допомогу кілька годин; 

      - якщо ніхто не чує, все-таки спробувати розібрати завал; 

      - звільнившись, оглянути себе. Якщо необхідно, надати собі першу допомогу: зупинити 

кровотечу, зафіксувати зламану кінцівку; 

      - якщо не зможете вибратись з будинку, намагайтеся сповістити про себе (по мобільному 

телефону, стукайте по трубах опалення, голосно кличте на допомогу); 

      - очікуючи на допомогу, намагайтеся уникнути переохолодження, а саме: постеліть щось на 

підлогу, ляжте на бік, підклавши під себе руку, коліна підтягніть до грудей.          

Пам’ятка для тих, хто опинився у небезпечній ситуації: 

- необхідно терміново оцінити рівень небезпеки і заспокоїтись. Якщо ситуація загрожує 

життю, часу на роздуми немає – негайно дійте; 

- якщо загрози життю немає, спочатку заспокойтеся, заспокойте оточуючих, оцініть 

ситуацію і тільки тоді дійте; 

- якщо потрібно і є можливість (мобільний чи стаціонарний телефон), викличте «швидку 

допомогу» за телефоном 103 та обов’язково вказати адресу Вашого місця знаходження;  

- при потребі надайте потерпілому першу (долікарську) допомогу;   

- якщо не впораєтеся із ситуацією, складіть якнайшвидше план дій і виконуйте його; 

- якщо потрібна допомога і є можливість, зверніться до рятувальних служб, родичів, сусідів, 

випадкових перехожих; 

- якщо допомога не надходить, не втрачайте надії, не впадайте у відчай - ситуація може 

змінитися на краще наступної миті. 

 

ТЕЛЕФОНИ: пожежна 101, міліція 102, швидка 103. 

 
Телефон директора: 099-275-91-60 

 

         Відповідальний з ОП                                                                     С.В. Сеничак 


