ПАМ’ЯТКА
ПОСАДОВИМ ОСОБАМ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ ЕВАКУАЦІЇ УЧНІВ
Евакуація є основним способом захисту населення при загрозі
або виникненні надзвичайної ситуації
ЕВАКУАЦІЯ – це комплекс заходів щодо організаційного виведення
(вивезення) населення з зон можливого впливу наслідків надзвичайних
ситуацій у разі виникнення безпосередньої загрози життю та
заподіяння шкоди здоров’ю людей і створення мінімально необхідних
умов для життєдіяльності евакуйованих в районах тимчасового
розміщення.

Під час ракетного обстрілу треба як найшвидше дістатися укриття
Неорганізовані дії щодо пересування
учнів з класів по коридорах, на сходинах у
направленні
до
укриття
веде
до
травмування.
Створення галасу дітьми, що йдуть до
укриття може завадити контролю та
запобіжним
діям
для
швидкого
та
безпечного пересування до укриття.
Швидке пересування може призвести до
падіння та травм особливо на сходах і
вимагає регулювання руху.

Для запобігання вищевказаних проблем треба пояснити учням та вчителям, що їх дії
можуть нести різні наслідки. Це треба пояснювати ще на заняттях і вчитель під час
надзвичайної ситуації буде зібраним і знаходитиметься з учнями весь час. Вчитель, що
викладає в класі у час коли трапляється надзвичайна ситуація – відповідальний за учнів
цього класу і має зберігати тишу та порядок під час евакуації до укриття.
Відповідальна особа має скоординувати хід евакуації учнів від класу до укриття.
Порядок руху визначається, як правило, за ступенем близькості до сходів та до
укриття: клас ближче до сходів та до укриття, як правило, рухається, першим ніж ті, що
далі (в тому ж русі). У деяких випадках керівництво розглядає, чи віддати перевагу
молодшим класам, що також будуть рухатися, навіть якщо інші класи ближче до укриття.
Порядок входу до укриття повинен бути визначений, головним чином, коли учні
досягають з різних напрямків за для запобігання створення тисняви.
Слід визначити заздалегідь і контролювати пересування учнів в межах території, для
займання кожним класом свого місця: як принцип, перша вхідна група повинна бути
встановлена та в кінці укриття;
Якщо за одним укриттям встановлено більше одного закладу, треба розробити план
організованої евакуації відповідальними особами таких закладів;
Заклад освіти заздалегідь повинен розмістити всі предмети для швидкого та
комфортного проведення евакуаційних заходів учасників навчального процесу;
В кожному укритті має знаходитись відповідальна особа яка допоможе учням та
працівникам закладу швидко та безпечно розміститись в укритті;
Заздалегідь встановлюються відповідальні особи, які після евакуації перевірять
заклад на наявність присутніх учнів за межами укриття;
Вчителя та учні мають заздалегідь бути ознайомлені з правилами поведінки під час
евакуації.

