Стаття
Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях на базі мобільного
консультаційного пункту
Сьогодні, після запровадження режиму надзвичайної ситуації на
територіях Донецької та Луганської областей
та режиму підвищеної готовності на решті
території України перед державою стало
вкрай необхідне завдання – навчання
населення діям у надзвичайних ситуаціях.
Тож, про правила безпеки життєдіяльності,
порядок дій в умовах надзвичайних ситуацій
потрібно нагадувати населенню щодня: на
роботі, вдома, в школі, на вулиці,
громадському транспорті. Важливе місце в
цій системі по навчанню населення діям у надзвичайних ситуаціях посідає
мобільний навчально-консультаційний пункт, створений Навчальнометодичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста
Києва за дорученням ДСНС України.
Головні завдання мобільного навчально-консультаційного пункту:
інформаційно-просвітницька робота з населенням щодо правил поведінки
в умовах надзвичайних ситуацій;
формування культури безпеки життєдіяльності населення; сприяння
розвитку громадської свідомості щодо особистої та колективної безпеки;
підвищення рівня психологічного стану громадян в умовах загрози і
виникнення надзвичайних ситуацій.
Мобільний навчально-консультаційний пункт розпочав свою роботу ще у
жовтні минулого року і відтоді не припиняє свою діяльність, надаючи
консультаційну допомогу громадянам з питань безпеки життєдіяльності. На цей
раз 14 лютого 2015 року за розпорядженням заступника голови Київської
міської державної адміністрації – голови Постійної комісії з питань техногенноекологічної безпеки
та
надзвичайних
ситуацій виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА) Пантелеєва П.О. він
працював у приміщенні торгового центру
«ЕПІЦЕНТР», що у Святошинському районі
на вул. Берковецькій, 6В.
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навчальноінформаційні видання з питань цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності, демонстрували навчальні фільми щодо дій
в умовах загроз, викликаних надзвичайними ситуаціями. Зокрема надавалася
інформація щодо дій за попереджувальним сигналом «Увага всім!» та при
проведенні евакуаційних заходів, про місцезнаходження захисних споруд,

пунктів видачі засобів індивідуального захисту тощо. Також у
консультаційному пункті демонструвався зразок «тривожної валізи», яку
необхідно буде зібрати кожному на випадок евакуації. Представлені тут і
зразки
найпростіших
засобів
індивідуального захисту органів дихання,
які кожен може виготувати самостійно.
Отже, тепер інформація про дії
населення у надзвичайних ситуаціях стає
більш доступною, тому що кожен
бажаючий може отримати повні та вичерпні
відповіді безпосередньо у фахівців НМЦ ЦЗ
та БЖД м. Києва.
Матеріал підготовлено методистом центрального
кабінету НМЦ ЦЗ та БЖД м. Києва Ільченко Н.В.

методичного

