Правила поведінки під час
артобстрілу і бомбардування
житлових масивів
Сховатися
місцях:

можна

у

наступних

- у спеціально об лаштованих сховищах. Від
звичайного ЖЕКівського підвалу справжнє сховище відрізняється товстим
надійним перекриттям над головою, системою вентиляції і наявністю двох (чи
більше) виходів на поверхню;
- у підземному переході;
- у будь-якій канаві, траншеї, ямі;
- у широкій трубі водостоку під дорогою (не варто лізти надто глибоко,
максимум на 3-4 метри);
- вздовж високого бордюру чи фундаменту паркану;
- у досить глибокому підвалі під капітальними будинками старої побудови
(бажано щоб він мав 2 виходи);
- у підземному овочесховищі, силосній ямі, тощо;
- в оглядовій ямі відкритого гаража чи СТО;
- в каналізаційних люках поруч з вашим будинком (важливо щоб це була
саме каналізація, а не газова магістраль);
- в ямах «воронках», що залишилися від попередніх обстрілів.
У гіршому випадку – коли у полі зору немає укриттів, куди можна
перебігти одним швидким кидком – просто лягайте на землю і лежіть,
закривши голову!
Переважна більшість снарядів і бомб розривається у верхньому шарі
грунту чи асфальту, тому осколки в момент вибуху розлітаються на висоті не
менше 30-50 см. Над поверхнею.
Загальне правило: ваше укриття має бути хоча б мінімально заглибленим і,
разом з тим, має знаходитися подалі від споруд, які можуть обвалитися на вас
зверху при прямому попаданні, або можуть спалахнути. Ідеальний захист дає
траншея чи канава (подібна окопу) глибиною 1-2 метра, на відкритому місті.
Сховавшись в укритті, лягайте і обхватіть голову руками. Трохи відкрийте
рота – це збереже від контузії при близькому розриві снаряду чи бомби.
Не панікуйте. Щоб відволіктися можна рахувати вибухи: знайте максимум після 100-вибуху обстріл закінчиться. Можна спробувати подумки
рахувати хвилини. По-перше, це відволікає. По-друге, так ви зможете
орієнтуватися у ситуації: гарматний обстріл не буде тривати вічно – максимум
20 хвилин, авіа напад значно менше.
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