Дії населення у разі вибуху (спрацювання вибухового пристрою)
У разі вибуху (спрацювання вибухового пристрою) необхідно:
негайно по телефону повідомити про подію правоохоронні (№ 102), аварійнорятувальні (№ 101) та медичні (№ 103) служби;
у разі можливості та за наявності необхідних знань і навичок надати першу
медичну допомогу постраждалим;
якщо вибух стався у приміщенні – обов'язково відкрити вікна і двері для
провітрювання, оскільки продукти вибуху містять отруйні та шкідливі компоненти;
дочекатись прибуття представників правоохоронних органів (аварійно-рятувальних
служб) та у подальшому діяти за їх вказівками.
Якщо в результаті вибуху важким предметом притиснуло будь-яку частину тіла,
необхідно:
масажувати її для підтримання циркуляції крові;
намагатись перебувати якомога довше при свідомості (читайте вірші, співайте пісні
тощо);
подавати сигнали всіма доступними засобами (мобільний телефон, стукіт по
перекриттях та металевих предметах тощо).
Слід пам'ятати, що одразу після повідомлення про вибух аварійно-рятувальними
підрозділами розпочинаються роботи щодо визволення постраждалих з-під завалів. Під
час аварійно-рятувальних робіт передбачено періодичні "хвилини тиші", коли зупиняється
робота спеціального обладнання та приймаються сигнали про допомогу.
У окремих випадках терористи використовують вибуховий пристрій у поєднанні з
ємністю з хімічно або біологічно небезпечною речовиною. Хімічно та біологічно
небезпечні речовини можуть також розповсюджуватись без допомоги вибухового
пристрою (аерозольним шляхом, через речі масового використання тощо).
У разі коли після вибуху (або раптово) з'являються хмара або різкий сторонній запах і
такі ознаки нездужання в оточуючих людей, як запаморочення, нудота, слабкість у
суглобах і кінцівках тощо, необхідно:
негайно залишити місце забруднення, орієнтуючись на погодні умови та фізичні
властивості хмари (у разі її наявності);
негайно по телефону повідомити про подію правоохоронні (№ 102), аварійнорятувальні (№ 101) та медичні (№ 103) служби;
у разі коли покинути місце забруднення неможливо, вжити заходів для захисту
органів дихання і шкіри підручними засобами (застебнути одяг, закрити обличчя, закрити
органи дихання вологою тканиною);
після виходу з місця зараження негайно звернутись до медичних закладів.
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