КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
основних заходів у режимах підвищеної готовності та надзвичайної ситуації
№
з/п

Заходи

Виконавець

Строки
виконання

Сили і засоби

У режимі надзвичайної ситуації
(при реальній загрозі виникнення НС і реагуванні на них)
1. Здійснення заходів визначених для
Керівник СГ
"Ч"+____
режиму підвищеної готовності
(відповідно до розділу І) якщо вони не
були виконані раніше.
2. Визначення і доведення до
Керівник СГ
"Ч"+____
підпорядкованих осіб попередніх
розпоряджень з підготовки та
проведення першочергових заходів щодо
захисту персоналу:
- евакуації;
- надання домедичної допомоги;
- герметизації приміщень та
дотриманням режимів поведінки;
- видача ЗІЗ;
- тощо.
3. Проведення засідання комісії з питань
Голова комісії з
"Ч"+____
НС щодо організації аварійнопитань НС, сили ЦЗ
рятувальних та інших невідкладних
робіт та надання пропозицій керівнику
щодо призначення керівника робіт з
ліквідації наслідків НС, спеціальної
комісії з ліквідації НС, штабу з ліквідації
наслідків НС.
4. Надання персоналу рекомендацій щодо
Керівник робіт (НШ)
постійно
дій в умовах, які склалися.
з ліквідації наслідків
НС
5. Інформування вищестоящих органів
Керівник робіт (НШ)
в
управління щодо обстановки та вжитих
з ліквідації наслідків установлені
заходів.
НС
терміни
ДОДАТКОВО:
А) При аварії на ОПН (ПНО) з викидом НХР в зоні впливу якого знаходиться суб’єкт
господарювання
1. Залежно від обстановки і вказівок
Керівник СГ, голова
вищестоящого органу управління з
комісії з питань НС.
питань НС:
- негайно вивести персонал із зони
"Ч"+____
зараження
- залишитися в приміщенні на час
"Ч"+____
проходження первинної хмари
забрудненого повітря, провести
герметизацію приміщень, у разі
неможливості вийти із зони зараження
- перевести людей на верхні або нижні
"Ч"+____
поверхи (у залежності від виду НХР).
2. Видати персоналу ЗІЗ
Заст. керівника з ГЧ
"Ч"+____
3.
4.

Організувати виготовлення ватномарлевих пов’язок, що не вистачає.
Надання медичної допомоги ураженим

Заст. керівника СГ з
ГЧ
Заст. керівника . з ГЧ

"Ч"+____

5.

6.

1.

2.

3.

4.
5.

(при їх наявності) і відправлення їх в
лікувальні заклади.
Проведення екстреної евакуації
Голова комісії з
учасників НВП з небезпечної зони (якщо
питань евакуації
вона не була проведена) за рішенням
начальника ЦЗ об’єкту, вказівками
органів виконавчої влади.
Надання персоналу рекомендацій щодо
Керівник робіт з
поведінки і дій в умовах обстановки яка
ліквідації наслідків
склалася.
НС
Б) При загрозі виникнення ураганів, смерчів
Провести моніторинг та зробити
Голова комісії з
висновки з оцінки обстановки, яка може
питань НС
скластися при виникненні НС пов’язаної
з ураганами, смерчами.
Проведення комплексу
Керівник СГ, голова
попереджувальних і захисних заходів:
комісії з питань НС
- підсилити окремі елементи конструкції
дахів приміщень;
- закрити двері, вікна, горище, слухові
вікна, вентиляційні отвори;
- забрати предмети з дахів, лоджій,
балконів;
- підготувати матеріал для ремонту ліній
зв’язку і електропередач;
- підготувати до роботи аварійні джерела
електропостачання;
- інші.
Обмежити пересування людей.
Керівник робіт з
ліквідації наслідків
НС
Створити запаси води.
Заст. керівника
Перевірити систему пожежогасіння.

В) При виникненні ураганів, смерчів
Довести рекомендації по діям в
обстановці яка склалася і укрити
працівників у наявних підвалах, льохах,
міцних спорудах тощо.
2. Проведення рятувальних та інших
невідкладних робіт в напрямках:
- пошуку і рятування постраждалих у
завалах та інших місцях;
- гасіння пожеж;
- надання постраждалим домедичної
допомоги і при необхідності
направлення в лікувальні установи;
- інших (виходячи із обстановки).
Г) При аварії на ядерному об’єкті…….
1. Здійснення радіаційного спостереження.
1.

2.

Проведення додаткової герметизації
приміщень.

"Ч"+____

постійно

"Ч"+____

"Ч"+____

"Ч"+____

"Ч"+____

Заст. керівника

"Ч"+____

Керівник робіт з
ліквідації наслідків
НС

"Ч"+____

Голова комісії з
питань НС Керівник
робіт (НШ) з
ліквідації наслідків
НС

Після
небезпечної
події

Керівник робіт (НШ)
з ліквідації наслідків
НС
Заст. керівника СГ

з "Ч"+____

"Ч"+____

3.

Проведення йодної профілактики (по
розпорядженню органів виконавчої
влади).

4.

Підготовка захисних споруд для укриття
персоналу.

5.

Введення відповідного режиму
радіаційного захисту (залежно від рівня
радіації).
Видача ЗІЗ і організація дозиметричного
контролю
Створення запасу продовольства і води.

6.
7.

Голова комісії з
питань НС Керівник
робіт (НШ) з
ліквідації наслідків
НС
Заст. керівника СГ.,
Керівник робіт (НШ)
з ліквідації наслідків
НС
Керівник робіт (НШ)
з ліквідації наслідків
НС
Заст. керівника СГ
Заст. керівника СГ

8.

"Ч"+____

"Ч"+____

з "Ч"+____

"Ч"+____
"Ч"+____

Проведення евакуації персоналу в
Голова комісії з
з "Ч"+____
безпечний район (за вказівками органів
питань евакуації
виконавчої влади).
9. Надання персоналу рекомендацій щодо
Керівник робіт (НШ)
постійно
поведінки і дій в умовах обстановки яка
з ліквідації наслідків
склалася.
НС
Д) При інших НС (вірогідність виникнення яких характерно для суб’єкта господарювання)
алгоритм дій планується аналогічно до вищенаведеного прикладу з урахуванням їх виду і рівня,
а також умов і особливості розташування суб’єкта господарювання.

Фахівець з питань ЦЗ _________________________________________

