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Погрози застосування вибухових пристроїв 
Погрози застосування вибухових пристроїв зазвичай надходять по телефону, 

але вони також можуть надходити запискою, листом або електронною поштою. 
До всіх погроз застосування вибухових пристроїв слід ставитися дуже серйозно 

і реагувати на них так, ніби у будинку дійсно знаходиться вибухівка. 

У вас на роботі повинен бути розроблений план 
дій на випадок отримання погрози про вибух. 

 Якщо ви одержите погрозу про вибух, 
отримайте якомога більше інформації від 
особи, яка телефонує. 

 Під час телефонної розмови з цією людиною 
робіть докладні записи. Утримуйте на лінії 
особу, яка телефонує, та записуйте все, що 
повідомляється. Звертайте увагу на фонові 
шуми, особливості голосу, музику, звуки 
машин та інші звуки. 

 Якщо ви на роботі, попросіть колегу негайно 
зателефонувати до служби 9-1-1 і до служби 
охорони будівлі. Сплануйте, як попередити 
колегу. 

 Якщо ви одержите погрозу про вибух, не 
торкайтеся жодних підозрілих пакунків. 

 Звільніть місце навколо підозрілого пакунка 
та негайно повідомте в поліцію. 

 Під час евакуації з будівлі не стійте перед 
вікнами або в інших потенційно небезпечних 
місцях. 

 Не блокуйте тротуари та інші зони, які 
використовуються співробітниками служб 
особливого призначення. 

 Якщо ви знайдете вибухівку, не торкайтеся її 
та не намагайтеся її перемістити. 
Зателефонуйте, щоб викликати допомогу, і 
негайно залиште цю зону. 

Пам'ятка на випадок погрози про вибух 

Точний час дзвінка: 

Точні слова особи, яка телефонує: 

ПОСТАВТЕ ТАКІ ЗАПИТАННЯ: 

1. Коли має статися вибух? 

2. Де знаходиться вибуховий пристрій? 

3. Як він виглядає? 

4. Що це за пристрій? 

5. Що приведе його в дію? 

6. Це ви поставили вибуховий пристрій? 

7. Чому? 

8. Звідки ви телефонуєте? 

9. Яка ваша адреса? 

10. Як вас звати? 

ГОЛОС ОСОБИ, ЩО ТЕЛЕФОНУЄ (обведіть усі підходящі варіанти) 

Спокійний 
Із заїканням 
Зі сміхом 
Пригнічений 
Змінений 

Повільний 
Низький 
З акцентом 
Гунявий 
Щирий 

З плачем 
Гучний 
Сердитий 
Шепелявий 
Писклявий 

Нечіткий 
Переривчатий 
Швидкий  
Схвильований 
Нормальний 

Якщо голос знайомий, на чий 
голос він був схожий? 

Чи були якісь фонові шуми? 

Примітки: 

Особа, яка одержала дзвінок: 

Номер телефону, на який надійшов дзвінок:                                                     Дата: 
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