Сховище на місці

Якщо станеться хімічна атака, органи влади проінструктують людей про
необхідність або укриватися на місці та загерметизувати приміщення (сховище на
місці), або негайно евакуюватися.

Зайдіть у
приміщення.

Закрийте усі
вікна і двері.

Вимкніть вентиляційні системи
(опалення та кондиціонери, а також
витяжки камінів).

Залишайтеся у кімнаті, доки органи
влади не повідомлять, що виходити
безпечно.

Перейдіть у кімнату, де менше всього
дверей та вікон, і запечатайте кімнату.

Як сховатися на місці







Намочіть рушники на закрийте ними
щілини під дверми.
Відріжте шматки пластику, щоб закрити
ними вікна та вентиляційні отвори.
Закріпіть пластик за допомогою клейкої
стрічки.
Заклейте стрічкою двері по периметру.
Увімкніть радіо.
Не провітрюйте ваше сховище та не
виходьте з нього, поки вам не скажуть.





Пам'ятайте
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Якщо буде дано розпорядження
евакуюватися, негайно евакуюйтеся та
суворо дотримуйтеся вказівок. Не
блукайте; довідайтесь, куди ви їдете та як
туди дістатися.
Уникнення впливу хімічних речовин має
бути вашою головною метою. Якщо ви
вирішите покинути сховище, щоб
урятувати або допомогти постраждалим,
це може коштувати вам життя.



Під час надзвичайної ситуації,
викликаної хімічним забрудненням,
непідготовлений доброволець мало що
може зробити для допомоги
постраждалим. Залишайтеся у сховищі,
доки органи влади не визначать, що
виходити безпечно.
Якщо ви були на вулиці, перед тим як
укритися у сховищі, та вважаєте, що,
можливо, зазнали впливу хімічної
речовини, ви можете дещо зробити. Якщо
ви знаходитеся у запечатаному сховищі,
зніміть хоча б верхній одяг, покладіть у
пластиковий мішок та запечатайте його.
Якщо є вода, вимийтеся або прийміть
прохолодний чи теплий (але не гарячий)
душ, використовуючи велику кількість
мила і води. Не мийте очі милом, а лише
промивайте великою кількістю води.
Якщо ви залишаєте місцевість, повідомте
медичному персоналу чи персоналу
аварійних служб у вашому місці
призначення, що ви могли зазнати впливу
хімічних речовин. Повідомте бригаді з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
про запечатані мішки, щоб вони
організували їхнє безпечне вивезення
після надзвичайної ситуації.
Якщо ви маєте симптоми ураження
хімічними речовинами, негайно
телефонуйте 9-1-1 і виконуйте їх
вказівки.

