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ТИПОВІ РЕЖИМИ  

радіаційного захисту населення в умовах радіоактивного забруднення 
 

№ з/п  
заходу  
захисту 

Заходи захисту 
 

Номер 
режиму 

Потужність дози 
випромінювання 

 

1 2 3 4 
1 
 

Обмеження перебування дітей на вулиці, розміщення їх у 
приміщеннях під наглядом дорослих 

І 0,1 – 0,3 мр/г 
 

(1 – 3 мкЗв/г) 
 

2 
 

Введення спеціальних режимів роботи дитячих садків, шкіл, інших 
дитячих закладів  

3 
 

Герметизація приміщень (вікон, дверей), відключення кондиціонерів, 
вентиляторів (що сполучені із навколишнім середовищем), закриття 
вентиляційних отворів, димоходів і т.п. 

4 
 

Герметизація і упаковування відкритих продуктів харчування, води, 
білизни, документів та цінних речей 

5 Обмеження знаходження дорослого населення на вулиць 
6 Застосування засобів захисту органів дихання – респіраторів 
7 Організація санітарних бар’єрів при вході в приміщення щодо    

зняття верхнього одягу та перевзування 
8 Обмеження лісокористування, заборона мисливства та рибної ловлі 
9 Дезактивація територій, пилопридушення, запобігання обпилення 

відкритої місцевості 
10 Введення спеціальних обмежень для автотранспорту щодо з’їздів на 

узбіччя та руху по дорогах без покриття 



 
 

Продовження додатка 

 
2 

1 2 3 4 

Безумовне виконання заходів захисту, передбачених в  
пунктах  №№ 1 – 10 та додаткові заходи захисту: 

ІІ 0,3 – 1,5 мр/г 
(3 –15 мкЗв/г) 

 11 Проведення йодної профілактики дітям 
12 Заборона населенню знаходитись на вулиці без гострої необхідності 
13 

 
Застосування спеціального одягу (чоботи, плащі, накидки)  та 
респіраторів 

14 Обмеження вживання їжі місцевого виробництва 
15 

 
Підготовка закладів охорони здоров’я до роботи в спеціальних 
умовах (підготовка протирадіаційних препаратів, дезактивуючих 
розчинів і т.п.) 

Безумовне виконання заходів захисту, передбачених в  
пунктах №№ 1 – 15 та додаткові заходи захисту: 

ІІІ 1,5 – 15 мр/г 
(15 – 150 мкЗв/г) 

16 Проведення йодної профілактики всьому населенню 
17 Часткова   евакуація населення (діти, вагітні жінки) 

Безумовне виконання заходів захисту, передбачених в  
пунктах №№ 1 – 17 та додаткові заходи захисту: 

ІV 15 – 100 мр/г 
(150 – 1000 мкЗв/г) 

18 Евакуація населення, крім особового складу оперативно-рятувальних 
та спеціалізованих формувань  ЦЗ 

Безумовне виконання заходів захисту передбачених в  
пунктах №№ 1 – 18 та додаткові заходи захисту: 

V більше 100 мр/г 
(більше 1000 мкЗв/г) 

19 Повна евакуація населення 
_______________________________ 

 
 
 
Директор Департаменту  
з питань цивільного захисту населення  
облдержадміністрації                                                                                                                         Андрій БУЛАВІНОВ 


