ПАМ’ЯТКА НАСЕЛЕННЮ
ЩО РОБИТИ ПІД ЧАС
КАТАСТРОФІЧНОГО ЗАТОПЛЕННЯ
Катастрофічне затоплення - тимчасове затоплення значної частини суші водою
внаслідок руйнування гідротехнічних споруд, гребель (дамб) водосховищ. У результаті
катастрофічного затоплення мають місце значні руйнування житлового фонду і об'єктів
життєзабезпечення.
Про загрозу затоплення населення оповіщається завчасно. Населення евакуйовується з
територій, яким загрожує це явище. Про початок і порядок евакуації населення
оповіщається через місцеві радіотрансляційні мережі та телебачення, адміністрацію
об'єктів господарювання.
Населенню повідомляються місця розгортання збірних пунктів евакуації, терміни
прибуття на ці пункти, маршрути руху під час евакуації пішим порядком, а також інші
відомості.
ПАМ'ЯТКА ЕВАКУЙОВАНИМ
1. Працівникам об'єкта (установи) і членам їх сімей необхідно знати:
сигнали оповіщення цивільного захисту та як діяти за сигналами;
про включення їх і членів їхньої сім'ї до списків громадян, які підлягають евакуації;
яким видом транспорту (потягом, автомобілями) або пішим порядком їх евакуйовують
до нового місця розташування установи;
місце збору перед відправленням на збірні пункти евакуації (ЗПЕ), адресу ЗПЕ і час
відправлення потягу, автомобільної або пішої колони;
район (пункт) розміщення за новим місцем розташування об'єкта, якщо це визначено
завчасно.

-

2.

Перед тим, як залишити житло, необхідно:
зачинити вікна, вимкнути газ, воду та електрику.

-

3.

З собою мати:
паспорт, військовий білет, документи про освіту та фах, посвідчення про шлюб і
народження дітей, пенсійне посвідчення, трудову книжку та інші документи;
валізу (рюкзак) з продуктами (на 2-3 доби), теплим одягом, постільною білизною,
особистими речами й предметами гігієни, до валізи (рюкзака) прикріпити бирку з
позначенням адреси постійного місця мешкання, прізвища евакуйованого й станції
призначення, загальна вага не повинна перевищувати 50 кг;
на одязі дітей мають бути нашивки з позначенням прізвища, імені та по батькові, року
народження, адреси постійного місця мешкання й станції призначення.

-

-

4.

Повинні:
-

виконувати всі розпорядження посадових осіб евакуаційних та евакоприймальних
органів, дотримуватись дисципліни та порядку на маршруті (на шляху руху на
транспорті) і в районі розселення за новим місцем розташування об'єкта.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

