
Пам’ятка щодо поведінки учнів 

у період воєнного стану в країні!!!!! 

Шановні учні!!!! 

1. Не виходьте з дому без особливої потреби! Особливо це стосується 

комендантської години!!!!!!!!!!! 

ПІД ЧАС НЕЇ ВСІ ЗНАХОДЯТЬСЯ У ПРИМІЩЕННЯХ ЧИ 

БОМБОСХОВИЩАХ!!!!!!  

2. У воєнний час перебувати на вулиці без документів забороняється! 

ВТІКАТИ НА ВИМОГУ "СТІЙ" ЧИ ІГНОРУВАТИ такий наказ дуже 

небезпечно не тільки для дорослого, але й для дитини!!! 

3. Крім того у різних чатах  може бути повідомлення з пропозицією нанести 

мітки за гроші НІ В ЯКОМУ РАЗІ ЦЬОГО НЕ РОБІТЬ!!!!!НЕ ВЕДІТЬСЯ НА 

РІЗНІ АФЕРИ З БОКУ КРАЇНИ АГРЕСОРА! Перевірте повідомлення!!! 

Закрийте усі профілі! Блокуйте незрозумілі повідомлення та невідомих 

людей у соцмережах!! 

4. Дотримуйтесь ОБОВ’ЯЗКОВО безпеки в інтернеті! Ніяких додавань у 

друзі, навіть якщо на фото знайомий. Нещодавно у багатьох українців були 

взломані сторінки, з їх профілів можуть проситися у друзі і якщо їх додати 

може бути злив інформації для ДРГ!  

5.Не поширюйте інформації з невідомих джерел. Тільки повідомлення від 

владних структур є перевіреними і надійними!! 

6. По вулицях диверсанти будуть розкидати телефони та іграшки. Щоб ніхто 

нічого не піднімав. Це вибухівка. 

Не можна НІЧОГО підіймати з землі або ще десь. Особливо стосується саме 

вас і собачників!!! Ані айфон, ані гаманець, ключі від машини, брелок та інші 

речі!!!  

7.Якщо побачили мітки будь-де: засипайте піском якщо це на асфальтованій 

дорозі або  на криші будинку, якщо це на деревах вирізайте цей знак, якщо це 

на стовпах зафарбовуйте! 

8.Якщо бачите підозрілу особу біля вашого будинку або на вулиці  

телефонуйте 102, або повідомляйте територіальну оборону. 

З НАМИ БОГ, ЗСУ ТА ВСЯ УКРАЇНА!!  



Що робити, якщо ви виявили підозрілий 

предмет!!!!! 
 

Перш за все — зателефонувати на спецлінію 📲102 та повідомити про 

вашу знахідку. 

 

Та загалом, у разі виявлення підозрілих предметів та вибухових 

пристроїв ви повинні: 

✔ зберігати спокій 

✔ попередити про підозрілий предмет осіб, які перебувають поруч 

✔позначити місце перебування предмета, а за можливості огородити 

його (для огорожі можна використовувати різні підручні матеріали: 

дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки матерії тощо) 

✔негайно повідомити про знахідку чергові служби 101 і 102 

(повідомлення робити не поспішаючи, чітко, із зазначенням точної 

адреси (орієнтирів) місця перебування предмету) 

 ✔не палити, не користуватись запальничками, іншими джерелами 

відкритого вогню та предметами, що можуть його утворювати 

 ✔ у жодному разі не намагатися переміщувати вибуховий пристрій 

(підозрілий предмет) або змінювати його положення 

 ✔очікувати на безпечній відстані від місця перебування предмета 

представників ДСНС, МВС, при цьому здійснюючи заходи щодо 

недопущення до небезпечної зони сторонніх людей.  

Категорично заборонено: 

🚫 використовувати відкритий вогонь поблизу місця перебування 

предмета 

🚫піднімати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти і 

розбирати будь-які підозрілі вибухонебезпечні предмети 

🚫 приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на 

вибухонебезпечні. 

Будьте обережні! 



 
 
 

 

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ТОБІ ТРИВОЖНО!!! 
 
Страх- це нормально, але коли він зашкалює, то паралізує нас. 

Паніка - це ніби тінь, дивлячись на яку наш мозок домальовує страшну, 

часто не реальну картину. 

Паніка - паралізує, від неї тисне в грудях, стає важко дихати, людина 

може навіть втрачати свідомість. 

Якщо тобі тривожно: 

вмий лице холодною водою. 

дихай! Глибоко вдихай через ніс і видихай через рот. 

Дихай по "квадрату" - вдих на 1,2,3,4 і видих на 1,2,3,4, 

вдих на 1,2,3,4, і видих на 1,2,3,4, і так 5-7 раз - по квадрату. 

говори про те, що тобі страшно, сумно, що ти відчуваєш 

безсилля, розкажи про свої почуття. 

час від часу "переключайся" - займися хатніми справами, 

це знімає напругу, роби рутинну роботу, зараз- це нам на 

користь. 

пий теплий чай, можна з цукром, якщо нема 

протипоказань. 

закутайся в теплий плед, обійми себе - поклади одну 

руку на груди, іншу на живіт - це додає відчуття безпеки. 

поспи, якщо важко заснути, згадай найприємніші 

моменти свого життя, "повернися" в своїй уяві в ці моменти 

і насолодися ними, а тепер поспи. 

пам'ятай і твердо вір - перемога за нами, і за твій спокій 

зараз воюють тисячі наших хлопців. 

Все буде добре! 

Ми переможемо! 

 


