
 

Загальні правила безпеки у людних 
місцях 
Загроза теракту – завжди несподіванка. Зазвичай при підготовці теракту злочинці 
обирають людні місця, щоби жертв було якомога більше. Тож особливу уважність 
варто проявляти саме у людних місцях: розважальних закладах, концертах, 
великих торгових центрах. 

Про що варто повідомити охорону чи правоохоронців: 
 Поведінка особи чи групи осіб здається вам підозрілою. 
 Ви помітили агресивно налаштовану групу осіб. 
 Почули телефонну розмову, яка викликала у вас занепокоєння. 
 Помітили залишені без нагляду пакунки, сумки, валізи. 
 До вас звернулися з проханням передати пакети, сумки, валізи іншій людині. 
 Помітили людину з великою сумкою чи валізою в незвичному місці (наприклад, 

у кінотеатрі або на святі). Найімовірніше ця людина виявиться туристом або 
торговцем, все ж зайва обережність не зашкодить. 

  

Поведінка у натовпі 
Крім власне уражаючого фактора терористичного акту, люди гинуть і отримують 
травми ще і в результаті штовханини, що виникла внаслідок паніки. Тому 
пам’ятайте правила поведінки у натовпі наляканих людей: 
 Звільніть руки від усіх предметів, застебніть одяг, зніміть шарфи та краватки. 
 Рухайтеся по ходу натовпу та старайтеся понад усе втриматися на ногах. 
 Не привертайте до себе увагу висловлюваннями і вигуками гасел, що 

провокують. 
 Не втручайтеся у сутички. 
 Не наближайтеся до агресивно налаштованих осіб і до груп осіб. 
 Не хапайтеся за дерева, стовпи, огорожу. Тримайтеся подалі від великих 

скляних вітрин. 
 Якщо впали, намагайтеся перевернутися на бік, згорнутися клубком і звестися 

по ходу натовпу. 
  

 



Дії при евакуації 
Повідомлення про евакуацію з громадського місця може надійти не лише у 
випадку виявлення вибухового пристрою та ліквідації наслідків скоєного 
терористичного акту, але й під час пожежі, виникненні стихійного лиха тощо. 
Отримавши повідомлення від представників влади або правоохоронних органів 
про початок евакуації, зберігайте спокій і чітко виконуйте їхні команди . 

Якщо ви знаходитесь в квартирі:  
 Візьміть особисті документи, гроші та цінності. 
 Вимкніть електрику, воду й газ. 
 Надайте допомогу в евакуації літнім і тяжкохворим людям. 
 Обов’язково закрийте вхідні двері на замок – це захистить квартиру від 

можливого проникнення мародерів. 
Не допускайте паніки, істерики та поспіху. Приміщення залишайте організовано. 
Повертайтеся в приміщення, що залишили, тільки після дозволу відповідальних 
осіб. Пам’ятайте, що від узгодженості і чіткості ваших дій може залежати життя і 
здоров’я багатьох людей. 

  

 


