
 

 

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС СТИХІЇ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шквальні вітри та урагани синоптики відносять до небезпечних подій із 

помірною швидкістю поширення, тому частіше за все вдається оголосити штормове 

попередження.  

Коли є прогноз про несприятливі погодні умови, уважно слухайте інформацію по 

телевізору та радіоприймачу про обстановку (час, напрямок руху та силу вітру), 

рекомендації про порядок дій.  

Підготуйтесь до відключення електромережі, закрийте газові крани.  

Щільно закрийте вікна, двері, горища і вентиляційні отвори.  

Поставте на підлогу речі, які можуть впасти і спричинити травми.  

Якщо насувається смерч, сховайтеся в підвалі, попередньо взявши з собою воду, 

ліхтарик та медикаменти. Якщо ж у вас немає підвалу, то залишайтеся у внутрішніх 

кімнатах або ванній. Відносно безпечно в коридорі. А ось наближатися до вікон не 

можна ні в якому разі. 
 

У випадку, коли негода застала Вас на вулиці, знайдіть укриття - міцну будівлю. 

Намагайтесь триматися подалі від опор мереж електропередач, мостів, естакад, 

будівель, дерев, машин, рекламних щитів - всього того, що може на вас впасти.  
 

Урагани супроводжуються грозою з блискавками. Тому, якщо шквальний вітер 

застав Вас на природі, на відкритій місцевості, вимкніть стільниковий телефон і інші 

електронні пристрої, не ховайтеся під високі дерева (особливо самотні).  
 

Якщо ви знаходитись біля водойми і бачите наближення грози - негайно відійдіть 

від берега.  
 

Під час грози не слід бігати, їздити на велосипеді. Велосипед, мотоцикл, як і інші 

металеві предмети - потенційні цілі удару блискавки. Їх слід покласти на землю і 

відійти від них.  
 

Якщо смерч або гроза застали вас в авто, припиніть рух і перечекайте негоду на 

узбіччі або на автостоянці, подалі від високих дерев. Закрийте вікна, опустіть антену 

радіоприймача, залишайтеся в машині. 
 

Після припинення сильного вітру не виходьте відразу на вулицю - вітер може 

знову посилитись.  
 

На вулиці, навіть після урагану, будьте обережні! Не торкайтесь до обірваних 

дротів, тримайтеся подалі від високих парканів, стовпів, дерев, опор. Не можна 

заходити в пошкоджені буревієм будівлі. Це можна робити тільки після дозволу 

рятувальників, навіть, якщо цей будинок - ваш власний. 


