Полонська районна державна адміністрація ~ Пам’ятка по укриттю населення у захисних спорудах

Укриття населення в захисних спорудах є найбільш надійним способом захисту від
впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних
дій або терористичних актів. В залежності від захисних властивостей ці споруди
поділяються на сховища і протирадіаційні укриття (ПРУ).
Сховище - герметична споруда для захисту людей, в якій протягом певного часу
створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, які виникають
внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів.
Протирадіаційне укриття - негерметична споруда для захисту людей, в якій створюються
умови, що виключають вплив на них іонізуючого опромінення у разі радіоактивного
забруднення місцевості.
Крім того, для захисту людей можуть застосовуватися найпростіші укриття.
Найпростіше укриття – це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення,
що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків надзвичайних
ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період.
Районний фонд захисних споруд на 01.01.2015 року складає 73 протирадіаційних
укриттів, також 15112 найпростіших укриттів, що забезпечує захист населення району.
З 73 наявних протирадіаційних укриттів знаходяться в належному стані та готові до
використання 51, в яких укриваються:
- працівники суб’єктів господарювання, віднесених до першої та другої категорій
цивільного захисту та розташованих за межами зон можливих значних руйнувань
населених пунктів, які продовжують свою діяльність у воєнний час;
- працівники суб’єктів господарювання, розташованих у зонах можливих руйнувань,
небезпечного і значного радіоактивного забруднення навколо атомних електростанцій;
- населення міст, не віднесених до груп цивільного захисту, та інших населених пунктів, а
також населення, евакуйоване з міст, віднесених до груп цивільного захисту і зон
можливих значних руйнувань;
- хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров’я, розташованих
за межами зон можливих значних руйнувань міст, віднесених до груп цивільного захисту,
і суб’єктів господарювання, віднесених до категорій цивільного захисту, а також закладів
охорони здоров’я, які продовжують свою діяльність у воєнний час;
Решта населення укривається в найпростіших укриттях.
Дані про місцезнаходження протирадіаційних укриттів та найпростіші укриття, їх адреси
знаходяться в відділі житлово-комунального господарства та будівництва
райдержадміністрації та місцевому підрозділі Головного управління ДСНС України у
Хмельницькій області.
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