Про тероризм
Терористи вибирають видимі цілі, де вони можуть залишитися непоміченими
до та після нападу, такі як міжнародні аеропорти, міста, громадські заходи,
курорти та важливі об'єкти.








Звертайте увагу на оточуючу обстановку.
Якщо ви побачите щось, що ви вважаєте
небезпечним, зателефонуйте 9-1-1 і
поясніть ваше занепокоєння оператору
служби 9-1-1. Оператор допоможе
визначити, що робити.
Вживайте запобіжних заходів під час
подорожування. Звертайте увагу на
підозрілу або незвичну поведінку. Не
приймайте пакунків від незнайомців. Не
залишайте свій багаж без нагляду.
Дізнайтеся, де знаходяться аварійні виходи
і як можна швидко евакуюватися з
будинку, транспортного коридору або зони
скупчення людей.



Не стійте біля важких або ламких
предметів, які можуть посунутися, впасти
або зруйнуватися під час вибуху.
Підготуйтеся до вибуху будинку
Унаслідок використання вибухівки
терористами можливе обвалення будинків та
пожежі. Люди, які живуть або працюють у
багатоповерховому будинку, повинні
виконувати таки рекомендації:
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Довідайтеся про існуючий порядок
евакуації у разі надзвичайної ситуації:



Дізнайтеся, де знаходяться пожежні
виходи, та вмійте знаходити їх у темряві.



Підтримуйте вогнегасники у робочому
стані. Ви маєте знати, де вони знаходяться
та як ними користуватися.



Навчіться надавати першу допомогу та
робити штучне дихання.





Залишайтеся на місці, щоб не здіймати пил.



Пригніться до підлоги та вийдіть із
будинку якомога швидше та спокійніше.



Якщо можливо, прикрийте ніс і рот
вологою тканиною.

Стукайте по трубі чи стіні, щоб рятівники
змогли вас знайти. Якщо є свисток,
скористайтеся ним. Кричить, тільки якщо
це останній засіб — під час крику людина
може вдихнути небезпечну кількість пилу.
Якщо почалася пожежа



Перевірте зачинені двері, доторкнувшись
до них унизу та вгорі долонею або
передпліччям, щоб визначити нагрівання.
Якщо двері негарячі, упріться у них та
повільно відкрийте. Якщо двері гарячі чи
теплі на дотик, не відкривайте їх. Шукайте
інший шлях для виходу.
Біологічні агенти



Біологічні агенти — це організми чи
токсини, які можуть завдати шкоду людям,
свійській худобі або врожаю. Оскільки
біологічні агенти не завжди можна виявити
і може пройти час, поки вони виростуть і
викликають захворювання, то може бути
складно визначити, що мала місце
біологічна атака.



Якщо органам влади стане відомо про
біологічну атаку від інформатора або з
повідомлення терористів, вони, скоріше за
все, скажуть людям або укриватися на
місці та загерметизувати приміщення
(сховище на місці), або негайно
евакуюватися.



Людина, що зазнала дії біологічного
агента, потребує негайної допомоги
кваліфікованого медичного персоналу.
Деякі агенти є заразними; можливо,
доведеться помістити постраждалих на
карантин. Деякі медичні заклади, можливо,
не будуть приймати постраждалих через
ризик зараження пацієнтів лікарні.



Підприємства та організації повинні
тримати комплект запасів на випадок
надзвичайної ситуації на кожному поверсі
будинків.
Якщо станеться вибух



Негайно укрийтеся під міцним столом,
якщо навколо вас падають речі.



Густий дим і отруйні гази перш за все
накопичуються під стелею. Намагайтеся
завжди знаходитися нижче рівня диму.
Якщо ви застрягли в уламках



Якщо у вас є ліхтарик, скористайтеся ним,
щоб допомогти рятівникам знайти вас.

Прикрийте рот хустинкою або одежею.

