МІННА
БЕЗПЕКА

Оминайте снаряди, які не розірвались. Під час обстрілу деякі снаряди можуть
не спрацювати одразу. Але вони готові вибухнути будь-якої миті. Не можна

КАТЕГОРИЧНО
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
1. Торкатися знайденого предмета,
пересувати його або робити з
ним будь-які інші дії, особливо
намагатися розібрати або
знешкодити його.
2. Проводити будь-які роботи біля
знайденого предмета, особливо
ті, які можуть викликати навіть
незначне коливання ґрунту.
3. Палити, користуватися
запальничками, а також іншими
джерелами відкритого вогню і
предметами, які можуть його
утворювати.
4. Користуватися
радіоелектронними пристроями
(мобільними телефонами,
пультами дистанційного
керування, сигналізацією
автомобілів тощо).
5. Заливати предмет рідинами,
засипати ґрунтом, намагатися
чимось накрити або здійснювати
інші дії на нього: звукові, світлові,
теплові, механічні та ін.
6. Допускати скупчення людей
безпосередньо поруч зі
знайденим предметом.

підбирати такі «трофеї».
Не беріть в руки знайдені предмети. Зокрема, дитячі іграшки та гаджети, які
розкидані на землі - це можуть бути замасковані вибухові пристрої. Поясніть
це дитині.

ЩО РОБИТИ У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ
ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ
ПРЕДМЕТІВ?
1. Зупиніться, нічого не чіпайте. Зберігайте спокій, уникайте
паніки. Запам’ятайте місце виявлення предмета.
2. Попередьте про виявлений предмет осіб, які поруч.
3. Якщо ви або люди навколо виконують якісь роботи –
негайно припиніть їх.
4. Відійдіть самі і відведіть людей поруч якнайдалі (не
менше 300 м) від знайденого предмета. Водночас
відходити необхідно тим самим маршрутом (бажано слід
у слід), яким ви прийшли. Якщо відходить група людей,
то рухатися необхідно колоною по одному й так само,
слід у слід.
5. Повідомте про виявлення підозрілого предмета в
правоохоронні органи і спеціальні служби за телефонами
101 зі 102 (повідомлення необхідно робити без поспіху,
чітко, із зазначенням точної адреси (орієнтирів) місця
знаходження вибухонебезпечного предмета).
6. По можливості до прибуття правоохоронних органів або
спеціальних служб вживіть заходів щодо недопущення до
небезпечної зони сторонніх людей. Негайно повідомте
про виявлення підозрілого предмета в правоохоронні
органи або спеціальні служби.

ОСТЕРІГАЙТЕСЯ!
НЕБЕЗПЕКА МОЖЕ
ЧАТУВАТИ В:
колишніх військових позиціях і
оборонних укріпленнях;
контрольних дорожніх пунктах;
місцях переправ через водні
перешкоди;
залишках військової техніки;
вузьких місцях, де неможливо
обійти або об’їхати перешкоду;
ґрунтових дорогах і узбіччях
доріг із твердим покриттям;
необроблених ділянках землі;
будинках і спорудах, покинутих
місцевими жителями.

