ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ МИСЛИ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ КАТО СВОЕВРЕМЕННО ВИ
ИНФОРМИРА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА, КОИТО Е НЕОБХОДИМО ДА
ПРЕДПРИЕМЕТЕ ПРИ ЗАПЛАХА ОТ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ
ДЕЙСТВИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ ПРИ ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ И ВОЙНА, КАКТО И ПРИ ОТКРИВАНЕ
НА НЕВЗРИВЕНИ БОЕПРИПАСИ
1. ДЕЙСТВИЯ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ ПРИ АКТОВЕ ОТ ТЕРОРИСТИЧНИ, ЕКСТРЕМИСТКИ И ПРЕСТЪПНИ ГРУПИРОВКИ
1.1.
По всяко време:
Ø Насърчавайте охранителната бдителност във вашето семейство и обсъждайте какво трябва да направите, ако възникне заплаха за
сигурността ви.
Ø Бъдете нащрек! При констатиране, че ви наблюдават подозрителни личности или Ви впечатляват някакви дейности, ги съобщавайте на
властите. Доверете се на инстинктите си.
Ø Свикнете да съобщавате на семейството и приятелите си къде се намирате, къде отивате и кога да ви очакват.
Ø Използвайте телефон 112 за спешни обаждания за територията на страната
Ø Установете проста сигнална система, за да уведомявате членовете на семейството си или приятелите за съществуваща опасност. Не я
споделяйте с никого извън гореописания кръг.
Ø Без нужда не разгласявайте своя домашен адрес, телефонния си номер или информация за семейството.
1.2. В къщи:
Ø Осигурете си достатъчно осветление на външната част на дома.
Ø Създайте впечатлението, че къщата е обитаема докато вас ви няма, като използвате таймери за да контролират осветлението и радио
предавателите..
Ø Никога не оставяйте малки деца сами в къщата.
Ø Никога не допускайте непознати във вашия дом без да видите техните документи и да сте сигурни, че са истински.
Ø Никога не приемайте неочаквани пакетни доставки.

1.3. По време на пътуване:
Ø Бъдете нащрек за подозрително изглеждащи превозни средства.
Ø Проверявайте за подозрителна дейност или обекти около вашия автомобил преди да се качите или слезете от него. Не докосвайте
вашето превозно средство, докато не го проверите подробно (погледнете вътре в него, огледайте около него и погледнете под него).
Ø Пътувайте в група – безопасността е в броя.
Ø Пътувайте по натоварените пътища, избягвайте изолираните и опасни места.
Ø Не вземайте стопаджии.
Ø Използвайте добре осветени улици.
1.4. В хотелите:
Ø Пазете ключа от стаята си винаги във вас.
Ø Не давайте номера на стаята си на непознати.
Ø Познавайте разположението на евакуационните изходи и на пожарогасителите.
Ø Не допускайте непознати във вашата стая.
Ø Разберете къде може да откриете охраната на хотела.
1.5. Какво да правим ако се намираме в сграда след експлозия?
Ø Не трябва да напускаме жилището, училището и изобщо сградата, в която се намираме, освен ако бихме могли да излезем на открито за
около 10 секунди.
Ø Заемете най-безопасното място в сградата - под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, колона, под стабилна маса или легло.
Ø Ако сте на улицата застанете далеч от сгради и далекопроводи.
1.6. Какво да правим ако се намираме на улицата?
Ø Избягвайте голямата тълпа като големите търговски центрове, автобусни спирки, обществени пазари и др.
Ø Ако попаднете в тълпа, оставете се тя да ви води, но при удобен случай се откъснете от нея.
Ø Разширете ръцете в лактите си, за да можете да дишате, ако сте притиснати.
Ø Избягвайте едри хора и такива с много багаж, както и избягвайте да държите ръцете си в джоба.
Ø Ако сте паднали на земята, опитайте всичко възможно да се изправите на крака, но не се подпирайте с ръце, защото рискувате да ви
стъпчат и счупят пръстите. Ако не успеете да се изправите, свийте коленете към главата си и прикривайте с ръце отново главата и тила си.
Ø За да се спасите от тълпата в обществена сграда, заемете позиция плътно до ъгъла или до стената.

1.7. По телефона
Ø Важно е когато вдигнете слушалката, да не казвате собственото си име. Изчакайте няколко секунди преди да назовете името си
или вероятното име на отсрещната страна, тъй като номерът може да е грешен и така да попаднете в капана на телефонната
измама.
Ø Никога не казвайте, че сте сам вкъщи, а ако човекът от другата страна на слушалката ви поиска адрес, не го давайте.
1.8. При заплаха от терористичен акт
Ø Не трябва да забравяте, че е нужно да запазите пълно самообладание и контрол над себе си и над ситуацията около себе си, особено ако
се намирате на обществено място.
Ø Ако забележите съмнително изоставен багаж, незабавно уведомете органите на реда или се обадете на телефон 112. Не се опитвайте да
разберете съдържанието на пакета.
Ø Не приемайте подаръци от непознати.
1.9. Обществен транспорт
Ø Избягвайте да се унасяте в сън, докато се намирате в движение, в обществен транспорт.
Ø Старайте се да сядате в централните вагони, ако се намирате във влак или метро.
Ø При избухнал пожар или взрив, закрийте носа и устата си с дреха и легнете на земята, за да не се задушите.
Ø Избягвайте да носите прекалено много украшения, както и разговорите на политическа или религиозна тема по телефона или с непознат.
Ø Ако някой от терористите захвърли оръжието си, не го вземайте, защото рискувате спецчастите да ви помислят за един от терористите.
В автобус
Ø Внимателно се огледайте, докато влизате в салона на автобуса за съмнителни лица и предмети
Ø Запомнете къде точно са изходите и пожарогасителите.
Ø В обществен транспорт е най-добре да сте седнали.
Ø Обличайте се неутрално и винаги носете в себе си зареден мобилен телефон.
В метро или влак
Ø Избягвайте вагоните в центъра на композицията, старайте се винаги да сте прави с лице към посоката на движение.
Ø При взрив:
* опитайте се да отворите вратата;
* не бързайте да излизате, защото не се знае дали е прекъснато контактното напрежение от релсите;
* ако се намирате в тунел трябва да закриете носа и устата си и да легнете на пода на вагона;
* придържайте се към съветите на машинистите.

1.10. При задържане на хора за заложници
Ø Ако сте взети за заложници от терористи приемете тактиката на пасивното съпротивление:
* изпълнявайте указанията на терористите ;
* не се съпротивлявайте ако ви поискат вещите, дайте им каквото поискат;
* не правете резки движения и не повишавайте тон;
* не реагирайте на провокации;
* при стрелба, легнете на пода и се скрийте зад седалките, не тичайте.
Най-важното е да не изпадате в паника, опитайте се да вдишате и издишате и да поемете контрол над емоциите си, което ще ви помогне да
овладеете и ситуацията около себе си .
1.11. В случаи на опит за спасяването ви:
Ø Паднете на пода. Не се движете освен по изрична инструкция на спасителните сили. При никакви обстоятелства не се опитвайте да им
помагате. Останете изцяло без оръжие или с нещо което може да бъде сбъркано с оръжие.
Ø Бъдете тихи и не привличайте вниманието на похитителите.
Ø Очаквайте инструкции.
Ø Спасителните сили първоначално ще се отнесат към вас като към един от терористите, докато със сигурност не ви определят като приятел
или враг. Това се прави за вашата безопасност.
Ø Веднъж пуснат, не правете изявления пред медиите, докато не бъдете инструктиран от подходящите власти.
КАК СЕ ДЕЙСТВА ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ВЗРИВНО УСТРОЙСТВО И НЕВЗРИВЕНИ БОЕПРИПАСИ
1. Не го докосвай !!!
2. Маркирай мястото на намиране.
3. Предупреди ако има други хора.
4. Обади се на тел. 112 и дай координатите си.
5. Отдалечи се на безопасно разстояние - минимум 200 м.
ДЕЙСТВИЕ ПРИ ИНЦИДЕНТ С ВЗРИВНО УСТРОЙСТВО
НЕ СЕ ПАНИКЬОСВАЙТЕ, ПОВИКАЙТЕ НЕЗАБАВНО ПОМОЩ
1. Спрете, не се хвърляйте на земята.
ВНИМАНИЕ !
НИКОГА НЕ ПИПАЙТЕ НЕВЗРИВЕНИ ИЛИ ИЗОСТАВЕНИ ВЗРИВНИ БОЕПРИПАСИ!

МОЖЕТЕ ДА ПОДАВАТЕ СИГНАЛИ НА ТЕЛЕФОНИ: 07185 / 25 -50; 0886890412 при заплаха от терористичен
акт или съмнителни вещи забравени на обществени места на територията на община Челопеч

