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Припинення електропостачання 

Припинення електропостачання може викликати цілий ряд проблем безпеки; наступна 
інформація може статися у пригоді. 

До припинення електропостачання 
 Зареєструйте обладнання для життєзабезпечення 

та медичне обладнання у ваші комунальній 
компанії. 

 Можливо, варто купити генератор. При 
установці генератора ретельно дотримуйтесь 
інструкцій. Поставте генератор надворі та 
протягніть шнур у приміщення. Не підключайте 
генератор до електричних щитків основної 
мережі — це небезпечно! Обов'язково встановіть 
у приміщенні датчик чадного газу. 

 Перевірте, щоб у вашому аварійному комплекті 
містилися освітлювальні палички, ліхтарики, 
радіо, що працює від батарейки, запасні 
батарейки та годинник із механічним заводом. 

 Майте телефон зі шнуром — бездротові 
телефони не працюватимуть, коли не буде 
електрики. 

 Майте безпечне альтернативне джерело тепла та 
запас палива. Ніколи не паліть вугілля та не 
використовуйте генератор у приміщенні. 

 Якщо ви маєте гараж з електричним 
відкриванням дверей, дізнайтеся, як відкривати 
двері за відсутності електрики.  

Коли електропостачання відсутнє 
 Вимкніть світло та електричні прибори, крім 

холодильника та морозильної камери. 
 Навіть якщо темно, установіть вимикачі світла 

та кнопки на лампах чи приладах у положення 
«Вимкнено». 

 Вимкніть із розетки комп'ютери та інше чутливе 
обладнання для захисту від можливих стрибків 
напруги, коли подача електроенергії 
відновиться. 

 Залиште одну лампу увімкненою, щоб дізнатися, 
коли відновиться постачання електрики. 
Зачекайте принаймні 15 хвилин після 
відновлення електропостачання, перш ніж 
увімкнути інші прилади. 

 Заощаджуйте воду, особливо якщо ви 
використовуєте воду зі свердловини. 

 Ніколи не використовуйте газові духовки, 
газові плити, барбекю, портативні або 
пропанові обігрівачі для обігріву приміщень — 
вони споживають кисень і утворюють чадний 
газ, який може спричинити задуху. 

 Свічки можуть спричинити пожежу. Для 
освітлення набагато краще використовувати 
ліхтарики на батарейках або освітлювальні 
палички. 

 Користування керосиновим обігрівачем, 
газовою лампою або плитою у будинку може 
бути небезпечним. Завжди забезпечуйте 
належну вентиляцію, щоб запобігти 
накопиченню токсичного диму, та обов'язково 
встановіть датчик чадного газу. 

 Не підходьте до повалених ліній 
електропостачання та похилених дерев зі 
зламаними гілками.  

Подбайте про безпечність харчових продуктів 
 Будьте обережні при використанні та зберіганні 

харчових продуктів, щоб запобігти 
захворюванням через їжу, коли холодильник не 
працює внаслідок вимкнення електрики. 
 У першу чергу використовуйте продукти, що 

можуть зіпсуватися найшвидше. 
 Закривайте дверці холодильників та 

морозильних камер. Морозильна камера 
холодильника зберігає продукти замороженими 
до одного дня. Окрема повністю завантажена 
морозильна камера зберігає продукти 
замороженими протягом двох днів. 
 Використовуйте портативний холодильник, 

наповнений льодом або снігом, для того щоб 
продукти залишалися холодними. Купіть сухий 
лід, щоб зберегти заморожені продукти. Не 
беріть сухий лід голими руками. 
Використовуйте блоки чи мішки з льодом для 
того, щоб зберегти продукти з холодильника. 
 Будьте обережні, якщо ви зберігаєте продукти 

надворі взимку для охолодження. Зовнішня 
температура міняється, особливо на сонці. 
Заморожені продукти можуть відтаяти, а 
охолоджені продукти можуть стати достатньо 
теплими, щоб у них почали рости бактерії. 
Продукти, що зберігаються надворі, повинні 
бути захищені від забруднення тваринами. 
 Якщо ви не впевнені, викиньте їх. Викиньте 

м'ясо, морепродукти, молочні продукти та 
продукти, що пройшли термічну обробку, якщо 
вони не холодні на дотик. 
 Ніколи не куштуйте підозрілу їжу. Навіть якщо 

продукти мають нормальний вигляд і запах, у 
них можуть бути присутні хвороботворні 
бактерії. 
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