
 

Рекомендації щодо дій населення 

в разі виникнення надзвичайних ситуацій або подій на об'єктах 

 
Рекомендації щодо дій населення в разі виникнення надзвичайної ситуації або 

події у громадському транспорті (автобусі, тролейбусі, трамваї, маршрутному таксі): 

 

 негайно вийти із салону транспорту через вхідні (вихідні) двері, у разі 

неможливості відкрити двері залишити салон через аварійні виходи (вибити скло та 

очистити рами вікон від його уламків); 

 під час евакуації з транспорту зберігати спокій, надавати допомогу пасажирам із 

дітьми, жінкам, людям похилого віку, інвалідам; 

 зателефонувати до компетентних органів та вказати місце (адресу, район), де 

виникла надзвичайна ситуація або подія; 

 після виходу з місця надзвичайної ситуації або події залишатися у безпечному 

місці для отримання першої лікарської медичної допомоги (за необхідності) та надання 

інформації працівникам правоохоронних органів щодо ймовірних причин виникнення 

надзвичайної ситуації або події; надавати першу медичну допомогу постраждалим (по 

можливості). 

 

Рекомендації щодо дій населення в разі виникнення надзвичайної ситуації або 

події на залізничному транспорті: 

 

 під час екстренної евакуації з вагона в разі виникнення надзвичайної ситуації або 

події зберігати спокій, із собою брати тільки необхідні речі (документи, гроші, одяг), 

великі речі залишати у вагоні, тому що вони можуть призвести до затримки здійснення 

евакуації; 

 надавати допомогу пасажирам із дітьми, жінкам, людям похилого віку, інвалідам; 

 під час поштовхів (ударів) доцільно триматися за виступи полиць й інші нерухомі 

частини вагона або згрупуватися, прикриваючи голову руками, щоб уникнути травм; при 

перевертанні вагона міцно триматися руками, упертися ногами у верхню полицю, стіну 

тощо, закриваючи очі, щоб у них не потрапили уламки скла, дитину притиснути до себе 

обличчям, прикриваючи їй голову своїми руками; 

 після зупинки вагона оглянути й визначити шляхи евакуації; якщо немає небезпеки 

пожежі, не поспішати вибиратися; спробувати попередити паніку серед пасажирів; 

виходити з вагона по одному, пропускаючи вперед дітей, жінок, людей похилого віку, 

інвалідів; брати з собою лише документи, гроші та необхідний одяг; залишаючи особисті 

речі у вагоні, по можливісті забезпечити охорону з однієї-двох осіб; 

 під час евакуації через бокові двері та аварійні виходи бути уважним та обережним, 

щоб не потрапити під зустрічний потяг; 

 під час перекидання чи пошкодження вагона вибиратися тільки через вікна, 

опустивши фрамуги або вибити будь-яким способом скло, попередньо очистивши рами 

від його уламків; при можливості дітей і постраждалих виносити на руках;  

 зателефонувати до компетентних органів та вказати місце (станція або ділянка між 

залізничними станціями), де виникла надзвичайна ситуація або подія;  

 до приїзду медичної служби надавати першу медичну допомогу постраждалим (по 

можливості). 
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