
Не виходьте на вулицю,

поки не дозволить

ДСНС чи місцева влада.

Вимкніть вентиляцію, зачиніть всі

вікна та двері, закрийтешпарини

ганчір’ям.

Не споживайте продукти,

що не були герметично

запакованими та пийте

лише воду в пляшках.

11

44

55

22 Прикривайте ніс та рот,

поки не розсіється

радіоактивна хмара.

33
Після того, як пил зникне,

варто відчинити

вікна і забезпечити

циркуляцію повітря.

Друк ТОВ «Видавництво «Саміт-книга» відповідно до договору № 16/11/22 від 16.11.2022, на замовлення комунального некомерційного підприємства
 виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Центр комунікації", наклад 3000 примірників.



Не сідати на землю, та не збирати
ягоди чи гриби.

Не купатися  у відкритих
водоймах

Тунелі та станції
метро

При поверненні потрібно обережно
зняти одяг та скласти його у пакет
чи герметичний контейнер

Якщо є доступ до води, то прийняти
душ і протерти вуха, але якщо
можливості немає,
підійдуть вологі
серветки

Мати при собі
респіратор чи маску,
бажано одягати гумові
рукавички, чоботи й плащ.

Якщо не можете знайти сховище —
підіймайтеся вище 10-го поверху,
знайдіть максимально ізольоване
приміщення без вікон. Те саме можна
зробити і у квартирі — ховайтеся у
ванній, туалеті чи коморі.

Закрийте очі і не дивіться
на «ядерний гриб»

Падайте на землю і притисніть
руки до тіла, поки не пройдуть
ударні хвилі

Дихайте через одяг, носовичок
чи маску

Підвали
багатоквартирних
будинків

ЯК ВИХОДИТИ
НА ВУЛИЦЮ?
ЯК ВИХОДИТИ
НА ВУЛИЦЮ?
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