
Розклад занять з підготовки працівників 
КНП «КРЦПМСД»  до дій у надзвичайних ситуаціях.

№
з/п

Тема
Кількість

годин

Дата
прове-
дення

Відповідальні за
проведення (прізвище та

ініціали)

1
Права та обов’язки робітників, службовців та 
населення щодо ЦЗ та дій у надзвичайних 
ситуаціях

1 05.02 Начальник штабу ЦЗ

2

Основні поняття про надзвичайні ситуації, 
оповіщення про надзвичайні ситуації. Дії 
працівників у випадку попереджувального 
сигналу «Увага всім» та мовної інформації штабів 
ЦЗ

1 05.03 Начальник штабу ЦЗ

3
Організація життєзабезпечення населення в 
надзвичайних ситуаціях

1 05.04 Начальник штабу ЦЗ

4
Правила поведінки та дії населення у випадку 
стихійних лих

1 05.04
Начальник штабу ЦЗ

5
Джерела радіації. Поняття про дози 
опромінювання. рівні забруднення. Побутові та 
дозиметричні прилади та робота з ними

1
05.05 Начальник штабу ЦЗ

6

Основні норми поведінки та дії населення в разі 
радіаційних аварій та радіоактивного забруднення 
місцевості. Дії робітників під час знезараження 
території, будівель, споруд, робочих місць, одягу. 
Санітарна обробка води

1

05.05 Начальник штабу ЦЗ

7

Токсичні хімічні речовини, що використовуються 
в промисловості. Дії працівників, службовців у 
випадку аварій. пов’язаних з викидом 
сильнодіючих отруйних речовин. Дегазація 
приміщень, особистих речей, одягу. Невідкладна 
медична допомога ураженим. Профілактика 
отруєнь недоброякісними продуктами харчування 
та грибами

1 05.06.

Начальник штабу ЦЗ

8
Інфекційні захворювання. Характеристика 
збудників. Правила поведінки населення під час 
проведення ізоляційно-обмежувальних заходів

1 05.06.
Начальник штабу ЦЗ

9
Засоби захисту органів дихання та шкіри. Медичні
засоби індивідуального захисту, правила їх 
використання. Засоби захисту дітей

1 05.07.
Начальник штабу ЦЗ

10
Евакуація. Порядок її проведення. Екстрена 
евакуація та тимчасове вивезення населення із зон
загрози життю та здоров’ю

1 05.07
Начальник штабу ЦЗ

11
Надання само- та взаємодопомоги у випадку 
поранень, кровотеч та переломів. Основи догляду 
за хворими

1
05.08 Начальник штабу ЦЗ

12

Пожежо- та вибухонебезпечні предмети на 
виробництві та в побуті. Рекомендації населенню 
щодо профілактики пожеж та вибухів. Дії 
працівників у період надзвичайних подій, 
пов’язаних з пожежами та вибухами

1

05.09 Начальник штабу ЦЗ

Начальник штабу ЦЗ                                                               Масалітіна В.М.


