Укриття на місці
«Укриття на місці» означає визначену
безпечну зону, коли виходити на вулицю
небезпечно, наприклад, невелику
внутрішню кімнату, якщо можливо, без
вікон або з кількома вікнами, і шукати
там притулку. Якщо вам наказано
сховатися на місці, дотримуйтеся
наданих інструкцій. Різні ситуації можуть
вимагати різних заходів, детально
описаних нижче.
Чому вам може знадобитися укриття
на місці:
Існує зростаюча ймовірність випадків
присутності активних стрільців і випадів
небезпечних матеріалів під час аварій
вантажівок чи поїздів, через що може
стати небезпечно перебувати зовні.
Інформація надаватиметься органами

влади через Систему екстреного
оповіщення, яка транслюватиметься
через радіостанції NOAA чи
телебачення/радіо, або через Систему
екстреного оповіщення по телефону,
електронною поштою чи текстовими
повідомленнями. Важливо
дотримуватись вказівок органів влади і
знати, що робити, якщо вам порадили
сховатися на місці. Ви повинні стежити
за новинами на телебаченні чи радіо, щоб
отримати інформацію чи офіційні
інструкції, щойно вони стануть
доступними. Якщо вам спеціально
наказано евакуюватися або звернутися за
медичною допомогою, зробіть це
негайно.

Дії при оповіщенні про необхідність укриття на місці
 Закрийте всі вікна, зовнішні двері та
будь-які інші отвори назовні (також
замкніть їх у випадку загрози
активного стрільця).
 Якщо повідомлено про небезпеку
вибуху (або є активний стрілець),
закрийте жалюзі та штори.
 Вимкніть системи вентиляції
(опалення та кондиціонування,
камінні заслінки тощо), за винятком
ситуації активного стрільця.
 Якщо можливо, зберіть основні
запаси на випадок надзвичайної
ситуації.
 Виберіть внутрішню/і кімнату/и над
першим поверхом з найменшою
кількістю вікон або вентиляційних
отворів. У кімнаті має бути

достатньо місця, щоб усі могли
сидіти. Уникайте товчиї, вибравши
кілька кімнат, якщо необхідно.
Заклейте вентиляційні отвори, вікна
та двері ізолентою і клейкою
стрічкою на предмет загрози
забруднення повітря.
 Ідеально, якщо у кімнаті (кімнатах),
яку ви виберете, був стаціонарний
телефон. Тримайте телефон
доступним, якщо вам потрібно
повідомити про ситуацію з
можливістю загрози життю.
 Продовжуйте слухати радіо чи
телебачення, поки вам не скажуть,
що все безпечно, або буде
повідомлення про евакуювання.

