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Керівникам органів
управління освітою
райдержадміністрацій,
міських рад
Директорам
професійно-технічних
навчальних закладів та
закладів освіти обласного
підпорядкування

Про тематику Тижня знань
безпеки життєдіяльності

Відповідно до листа Управління ДСНС України у Кіровоградській
області від 06.11.2014 року № 02-6772/01-26 просимо Вас включити в перелік
тем при проведенні Тижня знань (спільний наказ Управління ДСНС України у
Кіровоградській області та Департаменту освіти і науки Кіровоградської
облдержадміністрації від 23.06.2014 року № 268/177) тему щодо виконання
рятувальниками Управління ДСНС України у Кіровоградській області завдань
за призначенням на звільнених територіях Луганської та Донецької областей.
Додаток: додаток до листа У ДСНС України у Кіровоградській області
06.11.2014 р. № 02-6772/01-26.

Заступник директора

Ткаченко Сергій Валерійович 22-37-12

Л.Голодюк

Додаток
до листа У ДСНС України
у Кіровоградській області
06.11.2014 р. № 02-6772/01-26
В Кіровоградському Управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій
відбулось вже 4 ротації працівників, які виконують завдання за призначенням
на територіях Луганської та Донецької областей. Як правило, на сході
найбільше потрібні досвід та вміння фахівців групи піротехнічних робіт,
фельдшерів медсанчастини та екіпажів інженерної й спеціальної техніки
Управління. Крім того, активно працюють на звільнених від бойовиків
територіях зони АТО й психологи ДСНС – їх професійна допомога дуже
потрібна як цивільному населенню, так і військовим.
Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону
спецпризначення У ДСНС в області, - або сапери – працюють над очищенням
територій від вибухонебезпечних предметів. Робота цих рятувальників, без
перебільшення, дуже ризикована та небезпечна, тому що вони працюють на
території, де заміновано кожен сантиметр, кожна будівля, кожне дерево. Тактак, терористи діють дуже підступно та безжально. Ось один з прикладів їх
жорстокості: вибухівку часто маскують звичайною грудкою землі на полі, або
ставляться розтяжки у лісі, де часто ходять люди, або використовуються давно
заборонені протипіхотні міни. Бувало так, що увечері територію очищено від
вибухівки, а на ранок її знову обстріляли або замінували. Спеціалістам
піротехнічного розрахунку доводилось вилучати та знешкоджувати різного
роду боєприпаси: мінометні міни, артилерійські снаряди, гранати, протипіхотні
міни і навіть реактивні снаряди «Град», «Ураган», «Смерч». Радіус розльоту
осколків складає від 200 м (граната) до 2 км (артилерійські снаряди).
Неодноразово, розповідають сапери, доводилось їм засинати під автоматні
черги і прокидатись під звуки бою, що йде поруч.
Разом із саперами пліч-о-пліч працюють фельдшери медсанчастини. Їх
завдання полягає у забезпеченні своєчасного надання невідкладної допомоги у
різних екстремальних випадках. Наприклад, якщо вибухівка раптом спрацює.
Адже вчасно і професійно надана допомога рятує людське життя.
Не менш важливою є місія працівників, що обслуговують інженерну та
спецтехніку. На Донеччині та Луганщині вони виконують роботу по
облаштуванню оборонних рубежів, аварійно-рятувальні та відновлювальні
робіт на об’єктах і системах життєзабезпечення населених пунктів.

