
Дрони-камікадзе – нова небезпечна зброя, від якої наразі потерпають
українці. У батьків та вчителів не завжди є можливість 100% часу бути поруч
із дитиною.
▪ Як дізнатись, що летить дрон-камікадзе? ▪ Що робити, якщо атака
дронами застала дитину у приміщенні, а поруч немає дорослих?
▪ Що треба заборонити робити дитині під час атаки дронами-камікадзе?

ЯК ПОЯСНИТИ ДИТИНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС АТАКИ
ДРОНІВ-КАМІКАДЗЕ: ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ



Дрони-камікадзе – нова небезпечна зброя, від якої наразі потерпають українці. У батьків та
вчителів не завжди є можливість 100% часу бути поруч із дитиною. Тому просто необхідно, щоб
діти були свідомі небезпеки і знали, що робити в критичних ситуаціях. Підготували для вас
інструкцію, як простою мовою розказати дитині про нову загрозу і які дії допоможуть у
небезпечній ситуації.

Як дізнатись, що летить дрон-камікадзе?
Під час прольоту дрон видає гучні звук. Це нагадує:
✔ гудіння старого мопеда;
✔ звук газонокосарки;
✔ звук двигуна без глушника;
Із землі «шахід» має вигляд чорного трикутника.
Що робити, якщо атака дронами застала дитину у приміщенні, а поруч немає дорослих?
✔Щойно атака почалася – необхідно спустися в підвал (якщо він є) або на нижні поверхи будівлі.
✔ Або ж можна переховуватися в кімнаті з опорними стінами або на сходових клітинах. Дитині
слід закрити вуха долонями та відкрити рот, щоб уберегтися від контузії.

Якщо атака дронами розпочалася, коли дитина на вулиці, а поруч немає дорослих?✔
Щойно дитина почула характерне гудіння дронів — вона має негайно впасти на землю. Якщо
несла щось у руках — спершу відкинути це вбік, бо люди часто травмуються, забуваючи про
свою  ношу.

✔ Потім треба прийняти захисну позу: витягнутися на землі, п’яти разом, руки зігнути у ліктях,
кулаками прикрити шию, обличчям до землі, відкрити рот для запобігання контузії.✔ Якщо
пролунав вибух — треба уважно роззирнутися через кілька секунд, аби швидко знайти
безпечніше місце для укриття. Що це може бути? Будь-яке заглиблення, навіть біля бордюру чи в
канаві.

✔ Якщо перебуває в транспорті, дитина має негайно залишити його та знайти укриття. Потім
перебігати короткими перебіжками відразу після почутого вибуху.

Що треба заборонити робити дитині під час атаки дронами-камікадзе?✔ Не можна
визирати у вікна із цікавості, щоб «тільки подивитись» чи зняти на відео політ  «машини-вбивці».

✔ Не можна користуватися ліфтом.
✔ Не можна залишатися сидіти в транспорті, біля нього чи неподалік від автозаправок.✔ Не
можна ховатися у місцях, заставлених контейнерами, ящиками, будматеріалами.✔ Не можна
стояти під стінами сучасних будівель, офісів і магазинів — це не сховок, там дуже  небезпечно.

✔ Не можна бігти відкритою місцевістю.
✔ Не можна торкатися уламків.


