
ХІМІЧНА АТАКА
– що робити, якщо немає
протигазу та як уникнути
отруєння хлором чи
аміаком
що треба мати поруч у разі
хімічної атаки



Бути готовим варто. Спробуйте роздобути
протигаз, якщо ні – готуйте ватно-марлеві
пов'язки, запасіться водою та содою, 
лимонною кислотою.

Наразі жодної хімічної атаки 
в Україні не було і з 
хімічними підприємствами
теж усе гаразд. Проте
російські окупанти постійно
намагаються зруйнувати
важливі об'єкти тому 
вивчаємо, як діяти у разі
хімічної атаки та нехай нам 
це не знадобиться.



Найкраще захистить
наші органи дихання у 
разі хімічної атаки 
протигаз, але будемо
чесними – дістати його
зможуть одиниці. 
Тому наперед краще
приготувати пов'язки з 
марлі та вати , їх
потрібно змочувати
приготованим
розчином.



Для розчинів знадобиться питна сода 
(використовувати при атаці хлором) та 
кислота – оцтова або лимонна (при атаці
аміаком). Тому, щоб бути спокійними, 
запасіться:

2-ма порожніми пляшками по 0,5 з-під
мінералки або соку
• водостійким маркером
• содою
• лимонною кислотою
• та чистою водою.
В одній пляшці приготуйте засіб захисту від
хлору, у другій – від аміаку. 
На 0,5 літра води візьміть 1 ст. ложку соди
(для хлор-атаки), а у другій 0,5 літрів води –
1 ст. ложку лимонної чи оцтової кислоти
(для аміачної атаки).

швидко



Що робити:

Зробіть розчини: на 0,5 л води – 1 ст. л. соди/ лимонної
кислоти.

Содовий розчин перелийте в пляшку, на якій напишіть
"ХЛОР". І вкажіть стрілочку вгору ("Хлор – лізь на 
бугор", – каже народна мудрість). Адже МОЗ нагадує: 
"У разі аварій з викидом хлору — намагайтеся
пересуватися підвищеннями".

Кислотний розчин позначте написом "АМІАК". Додайте 
зображення стрілки, спрямованої вниз, як нагадування
про те, що в разі викиду аміаку треба пересуватися
низинами: газ підіймається вгору.

У разі потреби розчини будуть напохваті, і їх можна
буде використати без паніки. Звісно, тримати їх треба 
зачиненими, поза зоною доступності для дітей. 



Перші дії
У разі хімічної атаки або аварії на підприємстві треба:

• щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
• заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;
• увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;
• попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;
• вимкнути побутові прилади й газ.

Що мати із собою. У разі евакуації візьміть із собою аптечку.
Як одягнутися. Вдягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри.
Як захистити дихання. Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще
2–5%-ми розчинами: питної соди (в разі ураження хлором), оцтової або лимонної кислоти (в разі
ураження аміаком).

Як діяти. Покиньте приміщення, скориставшись сходами. На вулиці не біжіть, не торкайтеся будь-
яких предметів, не наступайте в калюжі. Не їжте й не пийте нічого. 
У разі аварій з викидом хлору — намагайтеся пересуватися підвищеннями, у разі викиду аміаку —
низинами.
Якомога швидше залиште зону ураження, рухаючись упоперек потоку повітря чи вітру.


