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Iнструкцiя ЛЪ2
щодо порядку дiй У разi отримання сигналу <<повiтряна тривога>> ав

нацiональному технiчному унiверситетi

' Загальнi положення
1. Сигнал <Повiтряна тривога)) подаеться включенням сирен (гулкiв) з метою
попереджасться населення про небезпеку ураження противником.
2. Тривалiсть звучання сигналу <Повiтряна тривога)) становить вiД двох до
п'яти хвилин.
з. При сигналi <повiтряна тривога) об'екти припиняють роботу, у
навч€шьних закдадах припиняються заняття i Bci прямують в захиснi споруди
цивiльного захисту .

4. Учасники освiтнього процесу повицнi:
, бути ознайомленi з мiсцем розташування захисних споруд (укриття), а

також <порядком дiй у разi отримання сигн€шу <повiтряна тривога);
' ПРойти iнструктаж (вступний, первинний) з питань охорони працi в

Унiверситетi з пiдписом в Журналi реестрацiТ iHcTpynru*i" здобувачiв
вищоi освiти з питань безпеки життсдiяльностi.

5. Пiд час евакуацii до укриття учасникiв освiтнього процесу мае
супроводжувати вiдповiдальна особа з числа працiвникiв УнiверЪитету
(викладач, керiвник пiдроздiлу).

Порядок дiй при отриманнi сигналу <<Повiтряца тривоfа>>:
1. Вiдповiдальна особа (сторож, черговий по гуртожиiку) у pa.i надходження
сигн€tлу кПовiтряна тривога), вмикае наявну систему оповiщення
Унiверситету.
2. Викладач (керiвник пiдроздiлу) повинен:

о СПоВiстити учасникiв освiтнього процесу (студентiв, працiвникiв
Унiверситету) про загрозу та гIрипинити навчальне заняття (роботу);, органiзувати перемiщення студентiв (працiвникiв Унiверси*;i) в
укриття згiдно з планом укриття, затвердженого ректором;о ВИМКнути свiтло, електричнi прилади та обладнанr" u пр"riщеннi;, скоординувати перемiщення учасникiв освiтнього проц..у до укриття.3. Bci повиннi взяти документи та особистi речi.4. Учасники освiтнього процесу, якi знаход"rra" на подвiр'Т Унiверситету, вкоридорах, пiд час сигналу <повiтряна тривога), повиннi самостiйно

рухатися до найближчого укриття.
5. В укриттi викладач (керiвник пiдроздiлу), повинен допомогти учасникамосвiтнього процесу швидко та спокiйно.uйЬr. мiсця.
б, Пiд час перемiщення до укриття необхiдно враховувати наявнiсть осiб зобмеженими фiзичними можливостями. У випадку присутностi студентiв з



обмеженими фiзичними можливостями - попередньо проводити з ними
навчання та бесiди, передбачити швидке та спокiЙне iх перемiщення.
7. Пiд час перебування в укриттi вiдповiдальнi особи здiйснюють необхiдну
пiдтримку ycix учасникiв освiтнього процесу та контроль за порядком.
8. Пiсля оголошення сигн€шу про кВiдбiй повiтряноi тривоги>:

. вiдповiдальна особа пода€ короткий дзвiнок про <вiдбiй повiтряноi
тривоги);

о викл&д&ч (керiвник пiдроздiлу) забезпечують вихiд з укриття ycix
учасникiв освiтнього процесу;
вiдновлюеться навчzulьний процес (робота).
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