Шановні мешканці міста Рубіжне!
Доводимо до відома, відповідно до інформації Луганського обласного
центру з гідрометеорології у другій половині дня та ввечері 29 червня 2018
року місцями по Луганській області очікуються грози, шквалисте посилення
вітру 15-20 м/с.
Вночі та вдень 30 червня 2018 року по Луганській області очікуються
грози, шквалисте посилення вітру 15-20 м/с, подекуди град.
ЯК ПОВОДИТИСЯ У НАДЗВИЧАЙНІЙ СИТУАЦІЇ
БУРЕВІЙ (ШКВАЛ, СМЕРЧ)
Для нього характерний потужний вітер і зливові дощі. Він виникає
внаслідок різких атмосферних змін над сушею та морем.
ДІЇ ДО НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

Якщо ви в будинку:
- намагайтеся не покидати будинок, слухайте радіо або дивіться телевізор;
- зачиніть двері й вікна, підсильте шибки смужками клейкої стрічки,
укріпленими хрест-навхрест, або зіркою;
- зберіть валізку з предметами першої необхідності (продуктами, одягом,
ковдрами, медикаментами, ліхтариком, транзисторним приймачем на
батарейках, особистими документами);
- внесіть у будинок усі предмети й меблі, що можуть бути підхоплені вітром
або водою;
- зберіть худобу в найбільш міцному хліві й залишіть там запас корму та
води;
- якщо органи влади видають розпорядження про евакуацію, покиньте
будинок, прихопивши валізку з предметами першої необхідності.
Якщо ви поза домом:
- якщо поблизу немає укриття, ляжте на землю в канаві (або ущелині) й
захистіть голову;
- при загрозі буревію ні в якому разі не користуйтеся човнами. Якщо ви
дізналися про наближення буревію, знаходячись у човні, негайно
вибирайтеся на берег.
Якщо ви в автомобілі:
- вийдіть із нього та йдіть геть, тому що вітер може його перекинути й навіть
підняти в повітря.
ДІЇ ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

- зберігайте спокій, ні в якому разі не покидайте будинок;

- зберіть усіх у захищене приміщення або, якщо такого немає, у заздалегідь
обраній кімнаті;
- слухайте радіо, щоб одержувати інформацію, нікуди не дзвоніть, щоб не
перевантажувати телефонні лінії;
- додержуйтесь інструкцій органів влади й рятувальних служб;
- при грозі з блискавками захистіть себе, вимкніть радіо, телевізор та
електрику. Тримайтеся подалі від металевих предметів. Не стійте на
підвищенні, не намагайтеся укритися під деревом. Якщо ви в машині,
залишайтеся в ній.
ПАМ’ЯТАЙТЕ !
ВАШІ ПРАВИЛЬНІ ДІЇ – МОЖУТЬ ВРЯТУВАТИ ВАШЕ
ЗДОРОВ’Я Й ЖИТТЯ !
Відділ з МР, ЦЗ та СПО
Рубіжанської міської ради

