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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
ТА ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ ЩОДО

ПІДГОТОВКИ ТА ДІЙ В УМОВАХ
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 Почувайся у безпец� 
– 

будь у безпец�!



 

Інвалідність охоплює найрізноманітніші демографічні групи:
різного віку, раси, статі чи національності. Крім того,
інвалідність може впливати на людину різними способами: як
видимими, так і невидимими. Для людей з інвалідністю та їхніх
сімей важливо враховувати індивідуальні потреби та
обставини для ефективної підготовки до надзвичайних
ситуацій.

Ситуації ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації

Держави-учасниці вживають, відповідно до своїх
зобов'язань за міжнародним правом, зокрема
міжнародним гуманітарним правом та міжнародним
правом з прав людини, усіх необхідних заходів для
забезпечення захисту й безпеки осіб з інвалідністю в
ситуаціях ризику, зокрема в збройних конфліктах,
надзвичайних гуманітарних ситуаціях та під час
стихійних лих.

Стаття 11 Конвенції ООН про права осіб з
інвалідністю.

Пам’ятайте, що вирішальне значення для безпеки має
планування!

 
Почніть зараз, оскільки невідомо, коли може трапитися
надзвичайна ситуація.
Наведені нижче матеріали допоможуть вам підготуватися.



Дуже важливо не перебувати ізольованим в період
надзвичайної ситуації. Підтримку та допомогу може надати
найближче соціальне оточення: друзі, члени родини, сусіди. 

Важливо говорити про власні потреби в допомозі та
підтримці на час надзвичайної ситуації.

Персональна мережа підтримки — це принаймні троє людей,
яких ви знаєте і яким довіряєте, і які можуть допомогти вам у
надзвичайній ситуації.

Створіть мережу підтримки людей, які можуть допомогти вам в
умовах надзвичайної ситуації. Зберігайте список їх контактів у
видному місці для екстреної допомоги або на електронних
пристроях. Персональні мережі підтримки життєво важливі до,
під час і після надзвичайної ситуації!

Створіть мережу підтримки
 



Знайдіть людину, яка готова ввійти до вашої мережі
підтримки, та яка територіально знаходиться досить
далеко  (в іншому населеному пункті, регіоні), яка не
зазнала чи зазнала мінімального впливу надзвичайної
ситуації і може надати вам безпечний притулок.

Співпрацюйте зі своєю мережею підтримки, щоб
розробити план, який відповідає вашим потребам та
безпеці.
 
Практикуйте з довіреними людьми свій план евакуції
на випадок надзвичайних ситуацій. Якщо можливо,
покажіть їм, як працюють ваші допоміжні чи технічні
засоби.

Запитайте у людей, яким ви довіряєте, чи готові вони
допомогти вам у разі надзвичайної ситуації. Визначте
контакти осіб, які готові вам допомогти, залежно від
місця вашого перебування: дім, робота чи університет
тощо. Сусіди часто є найближчими та
найдоступнішими контактними особами в умовах
надзвичайних ситуаціях.

Скажіть довіреним людям з мережі підтримки, де
зберігається ваша тривожна валіза. Дайте одній
довіреній особі ключ від вашого житла.

ЯК СТВОРИТИ ПЕРСОНАЛЬНУ МЕРЕЖУ
ПІДТРИМКИ?



Складіть план сьогодні. Коли станеться надзвичайна ситуація,
ваша сім’я чи люди, яким ви довіряєте, можуть не бути разом,
тому важливо знати про завчасно узгоджені місця зустрічей чи
способи комунікації.

Домовтеся, як ви зв’яжетеся один з одним і відновите зв’язок,
якщо у момент настання надзвичайної ситуації ви
перебуватимете в різних місцях. Узгодьте місце для зустрічі, яке
знайоме кожному члену сім’ї та яке легко знайти.

Складіть план комунікації та дій 

 

СКЛАДІТЬ ПЛАН, ОБГОВОРИВШИ НАВЕДЕНІ НИЖЧЕ
ЗАПИТАННЯ ЗІ СВОЄЮ РОДИНОЮ, ДРУЗЯМИ ЧИ ЛЮДЬМИ,
ЯКИМ ВИ ДОВІРЯЄТЕ:

Як я буду отримувати екстрені сповіщення? 

Який мій план притулку / безпечного місця? 

Який мій план евакуації?

Який мій план комунікації з членами родини/
друзями чи людьми, яким я довіряю? 



Розробіть план евакуації 

 Ви живете на верхніх поверхах багатоквартирного будинку?
Тоді майте резервне крісло колісне чи необхідні вам засоби
пересування на першому поверсі та сплануйте як спускатися
сходами. 
 
Плануйте заздалегідь доступний транспорт, який може
знадобитися для евакуації або пересування під час або після
надзвичайної ситуації.  Якщо у вас є власний транспортний
засіб, слідкуйте, щоб він був максимально заправлений
необхідним пальним.

 Транспортні плани можуть убезпечити вас!

 

Визначтеся з транспортом, за допомогою якого ви можете
потрапити в більш безпечне місце:

Дізнайтеся у відповідальних представників органів
місцевого самоврядування чи буде забезпечено
доступний транспорт на момент евакуації населення. 

Де буде місце збору чи можливо, щоб вас забрали біля
місця вашого проживання? 

Чи є в вашій мережі підтримки люди, що можуть надати
вам транспортні послуги?

 



Якщо ви використовуєте допоміжні технології чи пристрої,
сплануйте, як ви будете евакуюватися за їх допомогою або як
заміните обладнання у разі втрати чи знищення.

 

Обговоріть свої потреби та потреби родини з сусідами та
найближчим соціальним оточенням. 

Домовтеся, по можливості, про спільний план дій та
взаємопідтримку:  допомога один одному, догляд за
дітьми, людьми з інвалідністю чи людьми старшого віку. 
 
Створіть власну особисту мережу підтримки в конкретних
сферах, де вам потрібна допомога.

 

 

Розробляючи план, враховуйте наступні фактори:

Члени вашої родини різного віку
Обов'язки в допомозі іншим чи одне одному
Харчові чи дієтичні потреби
Медичні потреби, включаючи рецепти та обладнання. 
Наявність важливих функціональних потреб,
включаючи пристрої та інші технічні засоби. 
Культурні та релігійні міркування.
Домашні тварини або тварини-помічники.

Зверніть увагу на конкретні
потреби вашої сім’ї чи членів

родини:



Якщо у вас є проблеми у спілкуванні, подумайте про те,
щоб носити роздруковані картки, блокнот з ручкою або
зберігати інформацію на своїх пристроях, щоб інформувати
людей, які надають першу допомогу та інших, як з вами
спілкуватися.
Продумайте план для дітей і дорослих, які можуть мати
труднощі в незнайомій або хаотичній обстановці. 
Подумайте про вашу службову тварину, тварину-підтримку
чи домашніх тварин і сплануйте їжу, воду та запаси. Якщо
вам потрібно евакуюватись, то потрібно знати, чи дозволяє
ваш притулок/укриття домашніх тварин чи ні, оскільки деякі
притулки дозволяють лише службових тварин або тварин-
підтримки.
Майте список найближчих медичних закладів, місцевих
лікарень та найближчого транспорту.

 

Залучіть людей з вашої мережі підтримки та спільно спробуйте
реалізувати план евакуації з використанням різних
розроблених маршрутів. 

 

Розроб�ть план евакуац�ї 

Протестуйте плани евакуації



відшукайте першоджерело
перевіряйте авторів та експертів 
перевіряйте надійність джерела інформації  

Дізнайтеся, як у вашому населеному пункті буде здійснюватися
система сповіщення. 
Які саме форми та методи будуть використані? 
Які з наявних форм, вам найкраще підійдуть для швидкого
реагування? 

Відслідковуйте та перевіряйте інформацію з надійних джерел
та мінімізуйте вплив фейків та неправдивої інформації:

 

Вивчіть системи сповіщення



Зберіть в захисний пакет ключові документи: паспорт, медичну
довідку, страховку (за наявності), документи на житло,
водійські права тощо. По можливості, зробіть ксерокопії
документів та тримайте їх в окремій папці. Зберігайте
документи поруч або в тривожній валізі. Повідомте довірену
людину з вашої мережі підтримки про місце зберігання ваших
основних документів.

 

Спакуйте документи



Зробіть великі, легко помітні таблички для відключення води та
газу, а також для електричного щитка.

Подбайте про заощадження

Тримайте наявні грошові кошти у чітко визначеному місці.
Частину розмістить в тривожній валізі. Повідомте довірену
людину з вашої мережі підтримки, про місце зберігання ваших
коштів. 

Зробіть дім безпечним



  Спакуйте тривожну валізу

Вода і продукти швидкого приготування 
Додатковий акумулятор мобільного телефону або
зарядний пристрій
Радіостанція з батарейним живленням або ручним
приводом, яка може отримувати звукові сигнали та
додаткові батареї
Ліхтарик і додаткові батарейки
Аптечка в тому числі життєво необхідні медичні
препарати. 
Свисток, щоб подати сигнал про допомогу
Пилозахисна маска, яка допомагає фільтрувати
забруднене повітря та пластикову плівку та клейку
стрічку для укриття на місці
Вологі серветки
Гайковий ключ або мультитул
Ніж 
Карта місцевості

СПИСОК НЕОБХІДНИХ РЕЧЕЙ ДЛЯ ТРИВОЖОЇ ВАЛІЗИ:



 
Додаткові речі для тривожної валізи:

 
Ліки та окуляри, що відпускаються за рецептом, 
Дитячі суміші та підгузники 
Корм, вода та товари для тварин
Важливі сімейні документи, такі як копії страхових
полісів, посвідчення особи та банківські рахунки в
портативному водонепроникному контейнері 
Готівка 
Спальник або тепла ковдра для кожної людини. 
Повна зміна одягу, включаючи сорочку з довгими
рукавами, довгі штани та міцне взуття. Одяг повинен
враховувати погодні умови. 
Сірники у водонепроникному контейнері
Жіночі та чоловічі засоби особистої гігієни
Дезінфікуючий засіб для рук
Одноразовий або спеціальний посуд 
Папір і олівець
Улюблена іграшку для дітей. 



Якщо ви перебуваєте на діалізі чи іншому медичному
лікуванні, яке підтримує життя, дізнайтесь про
розташування та наявність кількох закладів, які можуть вам
допомогти.
Якщо ви використовуєте у своєму домі медичне
обладнання, яке потребує електроенергії, поговоріть зі
своїм лікарем або медичним працівником про те, що ви
можете зробити, щоб підтримувати його роботу під час
відключення електроенергії. Ви також можете звернутися
до уповноважених органів місцевого самоврядування, для
включення вас до списку щодо пріоритетного відновлення
електроенергії (якщо передбачена така можливість в
постачальника електроенергії) або ж спільного визначення
альтернативного плану дій.
Багато людей з інвалідністю та людей похилого віку щодня
приймають ліки за рецептом. Надзвичайна ситуація може
ускладнити поповнення ліків або пошук відкритої аптеки.
Проконсультуйтеся з лікарем щодо можливості отримання
ліків в умовах надзвичайної ситуації, пошуку
альтернативних безрецептурних препаратів або отримання
певної додаткової кількості ліків на випадок надзвичайної
ситуації. 
Носіть браслети або помітки з важливою медичною
інформацією, щодо стану вашого здоров’я. Також додайте
відповідну медичну інформацію до своїх електронних
пристроїв.

У надзвичайній ситуації вам знадобляться деякі основні
запаси. Розраховуйте об’єм запасів принаймні на 48-72 години. 



Радіо (з текстовим дисплеєм і миготливим сповіщенням)
Додаткові батарейки для слухових апаратів
Ручка і папір (якщо вам доведеться спілкуватися з кимось,
хто не знає мови жестів)
Попередньо надруковані фрази, які ви можете
використовувати під час спілкування в умовах
надзвичайних ситуацій, як-от «Я використовую мову
жестів» або «Якщо ви будете робити важливі оголошення,
напишіть їх мені» тощо.
Ліхтар на батарейках для спілкування мовою жестів або
читання по губам, особливо коли немає електрики й темно.
За потреби, повідомте про втрату слуху, рухаючи губами
без звуку, вказуючи на вухо, жестом або, якщо можливо,
вказуючи на свій слуховий апарат.

Майте напоготові: 

Поради для людей, які є
нечуючими або належать до

слабочуючих людей

Поради для людей, які є
незрячими або людей, які

слабо бачать 

Позначте екстрені послуги та речі етикетками Брайля або
великим шрифтом. 
Зберігайте необхідні комунікаційні пристрої, як частину
вашої тривожної валізки на випадок надзвичайної ситуації.



 
Поради для людей з

порушенням мовлення
 

Якщо ви використовуєте додатковий комунікаційний
пристрій або інші допоміжні технології, сплануйте, як ви
будете евакуюватися за допомогою цих пристроїв або як
замінити обладнання, якщо воно буде втрачено або
знищено. Зберігайте інформацію про модель вашого
пристрою.
Плануйте, як ви будете спілкуватися з іншими, якщо ваше
обладнання не працює, включаючи картки з фразами та/
або піктограмою, папір з ручкою тощо.

 
 

Поради для людей з
ментальною інвалідністю

 
 

Тримайте портативні електронні пристрої зарядженими та з
завантаженими відео інструкціями або описом необхідної
діяльності на випадок надзвичайної ситуації.  
Придбайте запасні зарядні пристрої для електронних
пристроїв і підтримуйте їх.
Простирадла або невеликий висуваючий намет може
допомогти зменшити зорову стимуляцію в зайнятій кімнаті
або забезпечити миттєву конфіденційність.



Візьміть навушники із шумопоглинанням, щоб зменшити
слухові подразники.
Невеликі перекуси.

 
 Поради для людей з

порушеннями опорно-
рухового апарату

 

Якщо ви користуєтеся кріслом колісним з
електроприводом, за можливості, тримайте напоготові
альтернативне ручне крісло колісне .
Покажіть людям з вашої мережі підтримки, як зібрати,
розібрати та керувати вашим кріслом колісним. 
Придбайте додатковий акумулятор для крісла колісного з
електроприводом або інших медичних або допоміжних
пристроїв, що працюють від батарейок.  Завжди тримайте
додаткові батареї зарядженими.
Подумайте про те, щоб мати набір пластирів або банку з
герметиком для спущених шин та/або додаткової камери,
якщо колеса крісла колісного не захищені від проколів.
Зберігайте додатковий мобільний пристрій, наприклад
тростину або ходунки, якщо ви ним користуєтесь.
Тримайте портативний повітряний насос для шин для
крісел колісних.

 



Якщо ви використовуєте подушку для сидіння, щоб
захистити шкіру або зберегти рівновагу, і вам потрібно
евакуюватись, подумайте про те, щоб мати під рукою
додаткову подушку.
Спілкуйтеся з сусідами, які можуть допомогти вам, якщо
вам потрібно евакуювати будівлю.
У своєму контрольному списку визначте ділянки вашого
тіла, які мають знижену чутливість, щоб можна було
перевірити ці ділянки на наявність травм після екстреної
ситуації, якщо ви не можете зробити це самостійно.
Зверніться до відповідальних представників органів
місцевого самоврядування, щоб дізнатися, чи доступні
притулки для невідкладної допомоги у вашому районі.

  Поради для людей з
хворобою Альцгеймера та

пов’язаною з нею деменцією

Не залишайте людину одну. Навіть ті, хто не схильний
блукати, можуть зробити це в незнайомих умовах або
ситуаціях.
Під час евакуації допоможіть впоратися зі зміною
навколишнього середовища, прихопивши подушку та
ковдру або інші зручні предмети, за які вони можуть
триматися.
Перебуваючи в притулку, намагайтеся триматися подалі
від виходів і виберіть тихий куточок.
Якщо є епізод збудження, реагуйте на висловлені емоції.
Наприклад, скажіть: «Ти наляканий і хочеш повернутися
додому. Нічого страшного. Я тут з тобою».

 



9 КРОКІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

СТВОРИТИ МЕРЕЖУ
ПІДТРИМКИ 

СКЛАСТИ ПЛАН
КОМУНІКАЦІЇ ТА ДІЙ

ПРОТЕСТУВАТИ ПЛАН
ЕВАКУАЦІЇ 

ВИВЧИТИ СИСТЕМИ
СПОВІЩЕННЯ

СПАКУВАТИ
ДОКУМЕНТИ

ПОДБАТИ ПРО
ЗАОЩАДЖЕННЯ

ЗРОБИТИ ДІМ
БЕЗПЕЧНИМ

СПАКУВАТИ 
ТРИВОЖНУ ВАЛІЗУ

РОЗРОБИТИ ПЛАН
ЕВАКУАЦІЇ



КОРИСНІ ПОРАДИ

БЕЗПЕЧНО ВДОМА: ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ

БЕЗПЕКОВИЙ НАБІР

Їжа та снеки Вода

Товари 
для тварин

Водонепронекний 
одяг

Запасний 
одяг

Закрите
взуття

Радіо Ліхтарик

Батарейки

Свисток

Пакети для сміття 

Робочі рукавиці

Сірники

Павербанк

Аптечка

Ліки та 
медичні 
рецепти

Засоби 
особистої 

гігіїни

Ковдра 
або плед

Засоби 
захисту 

від сонця

ПОМІСТІТЬ В ПОЛІЕТИЛЕНОВИЙ ПАКЕТ

Гроші

Копії документів

Медичні рецепти 

Важливі папери

ПАМ'ЯТАЙТЕ

Розмістіть свої дані (ім’я, контактний номер телефону) на 
тривожній валізі.

Розмістіть свою тривожну валізу, в легкодоступному для 
вас місці.

Скажіть людям з мережі підтримки, де знаходиться ваша 
тривожна валіза.

Звільніть шлях до входу та виходу з помешкання.

Тримайте вікна та двері в порядку аби нічого не заважало 
їх відкрити. 



РЕКОМЕНДАЦІЇ РОЗРОБЛЕНІ:

Спілкою громадських організацій людей з
інвалідністю Києва
www.spilka.kiev.ua

Кафедрою соціальної реабілітації та соціальної
педагогіки Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
www.psy.knu.ua/ua/faculty/departments/srsp

 
 
 
 
 
 

В Рекомендаціях використані матеріали зі: 
www.ready.gov

www.getprepared.gc.ca/index-en.aspx
 


