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Аварійні запаси 
Урядові органи будуть вживати заходи реагування на стихійні лиха у районі, але громадяни, 

можливо, залишатимуться самі протягом декількох годин або навіть днів після того, яка сталося 
лихо. Ви повинні бути готові подбати про себе та свою родину протягом щонайменше трьох днів. У 

деяких надзвичайних ситуаціях, таких як пандемія грипу, можливо, вам потрібно буде 
підготуватися, щоб протриматися тиждень або більше. 

Комплект життєзабезпечення у надзвичайних 
ситуаціях 
Зберігайте комплект вдома, на роботі та у 
школі чи дошкільному закладі кожної дитини. 

 Сухі або консервовані продукти 
харчування та питна вода для кожної 
людини 

 Консервний ключ 

 Запаси для надання першої допомоги та 
посібник із надання першої допомоги 

 Копії важливих документів: свідоцтв про 
народження, дозволів та страхових полісів 

 Предмети для задоволення «особливих 
потреб» для членів сім'ї, такі як дитячі 
суміші, окуляри та медикаменти 

 Змінний одяг 

 Спальний мішок або ковдра 

 Радіо або телевізор на батарейках 

 Ліхтарик та запасні батарейки 

 Свисток 

 Мисливські сірники 

 Іграшки, книги, пазли, ігри 

 Запасні ключі від дому та машини 

 Список контактних осіб і номерів 
телефонів 

 Їжа, вода та запаси для домашніх тварин 

Додаткові речі, які ви можете зберігати вдома 
для використання під час надзвичайної ситуації: 
Речі для приготування їжі 
 Барбекю, похідна кухня 

 Пальне для приготування їжі, таке як 
вугілля або пальне для похідної кухні 

 Пластикові ножі, виделки, ложки 

 Паперові тарілки та стакани 

 Паперові рушники 

 Міцна алюмінієва фольга 

Засоби санітарного призначення 
 Великі пластикові мішки для сміття, засоби 

для захисту води 

 Великі відра для сміття 

 Брускове мило та рідкий миючий засіб 

 Шампунь 

 Зубна паста та зубні щітки 

 Предмети жіночої та дитячої гігієни 

 Туалетний папір 

 Побутовий відбілювач без добавок і піпетка 
(для очищення питної води) 

 Газета, щоб загортати сміття та відходи 

Комфорт 
 Міцне взуття 

 Рукавиці для прибирання сміття 

 Намет 
Інструменти 
 Сокира, лопата, віник 

 Розвідний ключ для перекривання газу 

 Викрутка, обценьки, молоток 

 Моток мотузки товщиною півдюйма 
(1,3 см) 

 Пластикова стрічка та полотно 

 Ніж або леза для бритви 

 Садовий шланг для відкачки та тушіння 
пожежі 

 




