
ПЛАН ДІЇ

при виникненні надзвичайних ситуацій

У місцевості розташування будинків і споруд Інституту з урахуванням фізико-
географічних особливостей, даних довголітніх спостережень за епідеміологічною та 
метеорологічною обстановкою, наявністю потенційно небезпечних підприємств і споруд 
можливе виникнення таких надзвичайних ситуацій:
- пожежа;
- забруднення ртуттю та її парами;
- зараження сильнодіючими отруйними речовинами;
- епідеміологічне зараження;
- радіоактивне забруднення;
- стихійні лиха (смерч, ураган, снігова буря, землетрус та інші);
- нагальна необхідність підвищення ступеня готовності системи Цивільної оборони.

1. Дії при виникненні пожежі:
- оголосити терміново тривогу інститутській добровільній пожежній дружині;

- оповістити співробітників Інституту про виникнення пожежі і про їх дії в ситуації, 
що склалася;

- повідомити про пожежу міську пожежну службу по телефону 101;

- відключити електрику в приміщеннях, охоплених пожежею;

- до прибуття міської пожежної команди прийняти заходи до гасіння пожежі своїми 
силами і засобами;

- організувати зустріч міських пожежних підрозділів;

- доповісти відділу охорони праці (тел. 224-53-01), військово-мобілізаційному 
відділу (тел. 235-41-72, 239-66-33) УС НАН України. Управлінню з питань НС 
Голосіївського району (тел. 268-77-52) про стан справ.

2. Дії при виявленні забруднень ртуттю:
- повідомити Управління з питань НС Голосіївського району (тел. 268-77-52), 

санепідемстанцію Голосіївського району (тел. 261-44-35, 261-42-75);

- зробити механічне вилучення ртуті (збирання вакуумною відсосною);
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- організувати демеркурізацію і санітарний контроль за її проведенням;

- дозволити знаходитися в приміщенні після дозволу Голосіївської 
райдержадміністрації;

- доповісти про стан справ Управлінню з питань НС Голосіївського району, відділу 
УС НАН України (тел. 235-41-72, 239-66-33, 268-77-52).

3. Дії при зараженні сильнодіючими отруйними речовинами 
(при викиді СДОР):

- отримавши повідомлення Управління з питань НС Голосіївського району або по 
радіо про аварію на хімічно-небезпечному об'єкті (в транспортному засобі, що перевозило 
СДОР), оповістити працюючих та організувати вихід із зони зараження в безпечну зону;

- в разі неможливості негайно вийти із зони зараження провести додаткову 
герметизацію вікон і дверей приміщень, зосередити працюючих на верхніх поверхах 
будинків;

- при необхідності організувати видачу всім протигазів зі складу ЦО і використати 
їх для захисту від отруєння;

- розгорнути роботу санітарних постів по наданні першої медичної допомоги, 
організувати відправку постраждалих в лікувальні заклади міста;

- організувати безперервний контроль за концентрацією СДОР в повітрі;

- при необхідності провести дегазацію приміщень по закінченні зараження;

- доповісти про стан справ Управлінню з питань НС Голосіївського району (тел. 
268-77-52) та військово-мобілізаційному відділу УС НАН України (тел. 235-41-72, 239-66-
33).

4. Дії при загрозі епідеміологічного зараження:
- при отриманні, виявленні, надходженні кореспонденції з ознаками наявності 

підозрілої речовини необхідно забезпечити свою безпеку;

- пакунок (лист) не розкривати, ізолювати його в поліетиленовий пакет або іншу 
герметичну упаковку;

- вимити руки та обличчя з милом;

- про отриману кореспонденцію повідомити Управління з питань НС Голосіївського 
району (тел. 268-77-52) та військово-мобілізаційний відділ УС НАН України (тел. 235-41-
72, 239-66-33), санепідемстанцію Голосіївського району (тел. 261-44-35, 261-42-75).

Звернення може бути прийняте для реагування в цілодобовому режимі за 
телефонами оперативно-чергової служби МНС України (тел. 247-30-15, 247-30-50) 
міліцією (тел. 102).

5. Дії при радіоактивній загрозі та зараженні:
- отримавши повідомлення про очікування випадання радіоактивних опадів 

проінформувати працюючих про аварію та можливе радіоактивне забруднення місцевості, 
про необхідність герметизації приміщень;
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- організувати роботу постів радіохімічного спостереження; вимірювати рівень 
радіації на території Інституту за допомогою приладів і визначити режим захисту та 
поведінку співробітників;

- виконати роботи по герметизації всіх приміщень в Інституті;

- організувати у відділах і службах виготовлення марлевих пов'язок для захисту 
співробітників від радіоактивного пилу;

- провести часткову санітарну обробку співробітників Інституту;

- доповісти про ситуацію і стан справ Управлінню з питань НС Голосіївського 
району (тел. 268-77-52), військово-мобілізаційному відділу УС НАН України (тел. 235-41-
72, 239-66-33).

6. Дії при смерчах, ураганах та снігових бурях:
- отримавши інформацію про очікування стихійного лиха довести обстановку до 

співробітників та поставити завдання у відповідності до розпорядження Управління з 
питань НС Голосіївського району;

- видати попереднє розпорядження щодо організації усіх видів забезпечення 
можливих дій: закрити двері, вікна, кватирки;

- організувати в будинках Інституту та на території укриття техніки, устаткування і 
співробітників;

- підготувати формування (команду) до роботи по ліквідації наслідків урагану;

- при снігових заносах підготувати команду і техніку та інструмент для розчистки 
пішохідних та проїздних доріг, після закінчення снігопаду виконати розчистку доріг;

- по закінченні робіт доповісти в Управління з питань НС Голосіївського району 
(тел. 268-77-52).

7. Дії при землетрусі:
- при першому поштовху негайно подати команду покинути приміщення та зайняти 

відносно безпечне місце. Необхідно триматись далі від вікон, скляних перегородок, на 
безпечній відстані від будинків та ліній електромереж;

- при необхідності організувати пошук потерпілих та дії аварійно-рятувальної 
команди;

- організувати охорону Інституту по периметру території від проникнення сторонніх 
осіб;

- доповісти про наслідки землетрусу та необхідну допомогу Управлінню з питань 
НС Голосіївського району (тел. 268-77-52) та військово-мобілізаційному відділу УС НАН 
України (тел. 235-41-72, 239-66-33).

8. Дії в разі нагальної необхідності підвищення ступеня 
готовності системи цивільної оборони:

- при отриманні розпорядження про зміну готовності Цивільної оборони 
«повсякденна» на готовність системи «підвищена», «воєнна загроза» або «повна» зібрати 
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керівництво Інституту, командно-начальницький склад невоєнізованих формувань і 
поставити завдання;

- уточнити необхідні заходи відповідно до ступеня необхідної готовності системи 
ЦО;

- організувати виконання заходів відповідно до встановлених термінів та вимог 
очікуваної готовності ЦО;

- доповісти про виконані заходи та ступінь готовності системи ЦО Управлінню з 
питань НС Голосіївського району (тел. 268-77-52) та військово-мобілізаційному відділу 
УС НАН України (тел. 235-41-72, 239-66-33).

Начальник штабу ЦО П.К. Рубель
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