
ЩО РОБИТИ У 
ВИПАДКУ 

ХІМІЧНОЇ АТАКИ 
ЧИ АВАРІЇ НА

ХІМІЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ?

НАСАМПЕРЕД НЕОБХІДНО:
. увімкнути телевізор чи радіо для отримання 

вказівок;
. щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні 

отвори, димоходи, заклеїти щілини у вікнах папером чи 
скотчем;

. попередити близьких про небезпеку та можливу 
евакуацію;

. вимкнути побутові прилади та газ.

ПРИ ЕВАКУАЦІЇ
• Одягніться так, щоб залишилося якомога менше 

відкритої шкіри. Візьміть з собою аптечку.
• Використовуйте протигази чи ватно-марлеві 

пов’язки, змочені водою а краще 2%. розчином питної 
соди (при ураженні хлором), 3-5% розчином оцтової, 
борної або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).

• Покиньте приміщення (не користуватися ліфтом).
• Пам’ятайте - хлор важчий за повітря (буде 

проникати в підвальні приміщення й нижні поверхи 
будинків, скупчуватись в низинах і ярах), а аміак 
легший за повітря (заповнює більш високі поверхи 
будинків).

У разі аварій з викидом хлору - намагайтеся 
пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку- 
низинами.



• Якомога швидше покиньте зону ураження, 
рухаючись перпендикулярно напрямку вітру.

• На вулиці не біжіть, не торкайтеся будь-яких 
предметів, не наступайте у калюжі.

• Не їжте і не пийте нічого.

ЯКЩО У ВАС НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ ПОКИНУТИ 
НЕБЕЗПЕЧНУ ЗОНУ

• Зачиніть вікна та без нагальної потреби не 
відкривайте їх. При відкритті - завішуйте їх вологою 
тканиною, періодично міняйте її.

• Уникайте тривалого перебування на повітрі.
• Поставте у вашому приміщенні ємності з водою для 

підвищення вологості повітря.
• Регулярно здійснюйте вологе прибирання.
• Якщо ви відчуваєте по сторонній запах, негайно 

надягайте вологі маски, а віконні та дверні отвори 
ізолюйте вологою тканиною.

• Збільшіть споживання рідини до 2-3 літрів на день 
для дорослих. Краще пити підсолену та мінеральну 
лужну воду, молочнокислі напої (мінеральні напої, 
киснево-білкові коктейлі).

НЕ вживайте газовані напої.
• Декілька разів на день приймайте душ, промивайте 

ніс та горло.
• Якщо у вас є проблеми із серцево-судинними 

захворюваннями, додатково проконсультуйтеся з 
лікарем.

Навчально-методичний центр цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області


