
Що робити при хімічному зараженні? 
 

Аварії на підприємствах, транспорті та продуктопроводах можуть супроводжуватися 
викидом або виливом в атмосферу і на прилеглу територію небезпечних хімічних речовин 
(НХР), таких як хлор, аміак, синильна кислота, фосген, сірчаний ангідрид та інші. Це являє 
серйозну небезпеку для населення, заражене повітря уражає органи дихання, а також очі, 
шкіру та інші органи. 

 
Що робити у випадку загрози виникнення хімічної небезпеки 
• сирени і переривчасті гудки підприємств – це сигнал «Увага всім». Негайно 

ввімкніть радіо або телевізор, уважно слухайте інструкції; 
• зберігайте спокій, уникайте паніки; 
• попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку; 
• щільно закрийте вікна та двері, щілини заклейте; 
• підготуйте запас питної води: наберіть воду у герметичні ємності, підготуйте 

мильний розчин для обробки рук; 
• дізнайтеся у місцевих органів влади про місце збору мешканців для евакуації 

та уточніть час її початку; 
• упакуйте у герметичні пакети та складіть у валізу документи, цінності та гроші, 

предмети першої необхідності, ліки, мінімум білизни та одягу, запас консервованих 
продуктів на 2-3 доби; 

• перед виходом з будинку вимкніть джерела електро-, водо- і газопостачання, 
візьміть підготовлені речі, одягніть засоби захисту. 

 
Що робити у випадку раптового виникнення хімічної небезпеки 
• зберігайте спокій, уникайте паніки; 
• надягніть протигаз, респіратор або ватно-марлеву пов'язку, закритий одяг; 
• якщо засобів індивідуального захисту немає і вийти із району аварії 

неможливо, залишайтесь у приміщенні і щільно закрийте вікна та двері, димоходи, 
вентиляційні люки, щілини в рамах вікон та дверей заклейте; 

• вимкніть джерела газо-, електропостачання та загасіть вогонь у печах; 
• зберіть документи, цінності, ліки, продукти, запас питної води та інші 

необхідні речі у герметичну валізу та підготуйтеся до евакуації; 
• попередьте сусідів про початок евакуації. Надайте допомогу дітям, інвалідам та 

людям похилого віку, вони підлягають евакуації в першу чергу; 
• виходьте із зони хімічного зараження в бік, перпендикулярний напрямку вітру 

та обходьте тунелі, яри, лощини – в низинах може бути висока концентрація НХР; 
• при підозрі на ураження НХР уникайте будь-яких фізичних навантажень, 

необхідно пити велику кількість рідини та звернутися до медичного закладу; 
• постраждалим надайте першу долікарську допомогу; 
• вийшовши із зони зараження, зніміть верхній одяг, ретельно вимийтесь. 

 
 

Більш детальну інформацію можна отримати на сайті ДСНС. 
У випадку надзвичайних ситуацій телефонуйте до  Служби порятунку цілодобово 

за номером 101 або 112. 
 

Відділ благоустрою та цивільного захисту виконавчого комітету Заводської міської ради 
 


