
Ви готові?

HAZARDOUS GOODS

MUSTER

Жодна людина не очікує на те, що потрапить у 
надзвичайну ситуацію. Найліпша стратегія подолання 
наслідків у таких випадках полягає в якомога кращій 
підготовці. Служба з надзвичайних ситуацій Калгарі 
пропонує вам зробити кілька простих дій, щоб краще 
підготуватися до надзвичайної ситуації.



Важливі документи
Тримайте копії важливих документів у безпечному місці.  
Також слід зробити електронні копії документів, фотографій та іншої інформації, 
яку ви бажаєте зберегти.

n Паспорти

n Свідоцтва про народження

n Свідоцтво про шлюб

n Страхові поліси

n Документи про освіту

n Банківські рахунки

n  Інвентаризаційний перелік (опис)  
домашнього майна з  
підтверджувальними документами  
і матеріалами

n Ключ від банківської комірки

n Заповіти й довіреності

n Номери кредитних карток і контакти

n  Реєстраційні документи домашніх тварин, фотографії,  
прізвище / ім'я ветеринара й медична інформація

n Гарантії

n Номери соціального страхування

n Номери посвідчень водія

n Картка вакцинації та медична картка

n Податкові декларації

n Недавні фотографії членів родини

n Номери в системі охорони здоров'я 

n Резервні копії електронних файлів і фотографій на USB-носії

MARRIAGE

HEALTH CARD

MEDICATIONS

HEALTH CARD

MEDICATIONS

Дізнайтеся більше про те, як підготувати родину й оселю до 

надзвичайних ситуацій.  Щоб дізнатися про те, які ризики існують у 

Калгарі, як підготувати план дій на випадок надзвичайних ситуацій 

та відповідний запас предметів першої необхідності на 72 години 

або пройти курс підготовки Служби з надзвичайних ситуацій 

Калгарі (Ready Calgary), завітайте на веб-сайт calgary.ca/getready



HEALTH CARD

MEDICATIONS

Тридобовий запас предметів першої необхідності 
на випадок надзвичайних ситуацій
У разі надзвичайної ситуації служби реагування можуть бути завантажені через 
надання допомоги тим, кому вона потрібна в першу чергу. Тридобовий запас 
предметів першої необхідності («тривожна валіза») повинен містити засоби, 
які дозволять вам і вашій родині протриматися в умовах надзвичайної ситуації 
протягом трьох діб. 

Їжа й вода

n  Чотири літри питної води  
на людину в день

n   Продукти харчування тривалого  
зберігання 

( Не забувайте перевіряти стан запасів  
тазаміняти їжу й воду раз на рік)

Спорядження

n  Ліхтарик динамо або ліхтарик на батарейках і  
батарейки (заміну батарейок слід виконувати  
щороку) 

n  Ручне радіо (динамо) або радіо на батарейках і  
батарейки (заміну батарейок слід виконувати щороку)

n   Додатковий одяг (включно з теплими  
речами), ковдри або спальні мішки

Засоби особистої гігієни

n   Комплект засобів першої  
допомоги й засобів особистої  
гігієни

Засоби для людей з особливими потребами

n   Засоби для немовлят  
(підгузки, суміші, пляшечки тощо)

n  Рецептурні ліки

n   Додаткова пара коригувальних окулярів або  
контактних лінз

n   Засоби для домашніх тварин (їжа, повідець,  
намордник, ліки тощо)

Особисті документи й речі

n   Деяка сума готівки купюрами  
малого номіналу

n  Копії важливих документів

Повний перелік запропонованого запасу предметів першої необхідності 
див. на веб-сайті calgary.ca/getready

4 Litres =

4 Litres =

4 Litres =

4 Litres =

4 Litres =



HOSPITAL

CALGARY FIRE STATION NO.  1

HOSPITAL

CALGARY FIRE STATION NO.  1

HOSPITAL

CALGARY FIRE STATION NO.  1

Домашня адреса:

СЛУЖБИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НАБЕРІТЬ 9-1-1

Пожежна безпека, поліція, швидка допомога ........................................... 9-1-1

Аварійна газова служба (ATCO Gas) .............................................403-245-7222

Аварійна служба електромереж (ENMAX) ...............................403-514-6100

Усі інші міські служби ............................................................................................ 3-1-1

Токсикологічний центр.................................................................. 1-800-332-1414

Health Link ................................................................................................................... 8-1-1

Комунальні й соціальні служби ........................................................................ 2-1-1

Інформація про транспорт у Альберті .......................................................... 5-1-1

Лінія поліції для неекстрених випадків ..................................... 403-266-1234

Пункти громадської безпеки

Важливо знати, куди ви можете звернутися за допомогою. Пункти громадської 
безпеки можуть виступати в якості централізованих джерел надання інформації 
та підтримки у вашій громаді.

Пожежна безпека

 Адреса:

 Номер телефону:
 

Поліція

   Адреса:

   Номер телефону:
 

Лікарня або медична установа

 Адреса:

 Номер телефону:
 



Зберігайте зв'язок
Сплануйте, як ви зв'язуватиметеся з рідними й близькими у випадку екстрених 
ситуацій. Запишіть контактні дані служб реагування на надзвичайні ситуації, а 
також складіть перелік найближчих родичів, друзів і контактних осіб поза вашим 
регіоном. Виберіть особу, яка мешкає поза вашим регіоном і буде здатна допомогти 
вашій родині возз'єднатися в екстрених ситуаціях, оскільки міжміські телефонні 
дзвінки може бути здійснити легше ніж місцеві через перенавантаження місцевих 
ліній.

Важливі номери телефонів

 1. Прізвище, ім'я:

 Номер телефону:
 

 2. Прізвище, ім'я:

 Номер телефону:
 

 3. Прізвище, ім'я:

 Номер телефону:
 

 4. Прізвище, ім'я людини поза регіоном:

 Номер телефону людини поза регіоном:
 

План возз'єднання родини

За межами вашої громади призначте місце зустрічі, в яке повинні прибути всі 
члени вашої родини в разі надзвичайної ситуації.

 Адреса:

 



MUSTER

Евакуація
Якщо ви отримали розпорядження про евакуацію, будь ласка, евакуюйтеся 
негайно. Дотримуйтеся вказівок персоналу служб реагування на надзвичайні 
ситуації та виконайте наступні важливі кроки, перш ніж залишити оселю:

•  Вимкніть воду, електрику і газ, якщо отримали таку вказівку.

•  Візьміть із собою свій тридобовий запас предметів першої необхідності на 
випадок надзвичайних ситуацій, включно з важливими документами та 
ліками.

•  Візьміть домашніх тварин, а також необхідні засоби та запаси для них на 
екстрений випадок. 

•  Замкніть оселю.

•  Зареєструйтеся у відповідному інформаційному центрі або центрі прийому.

•  Слідкуйте за новинами по телевізору, радіо або на веб-сайті calgary.ca для 
отримання подальших інструкцій.

Укриття на місці
У певних випадках ви можете отримати вказівку залишатися в «укритті на місці».  
Це означає, що ви повинні знайти укриття за теперішнім місцем свого 
знаходження (вдома, на роботі, в автомобілі або в будь-якому іншому місці, в 
якому ви знаходитеся). Для посилення власної безпеки виконайте наступне:

•  Закрийте всі вікна і двері.

•  Якщо ви бачите або підозрюєте вивільнення небезпечних речовин, 
вимкніть вентилятори й закрийте всі вентиляційні отвори. Надягніть на 
них мішки для сміття й закріпіть їх липкою стрічкою, щоб не допустити 
проникнення газів, парів або диму. Якщо ви знаходитесь в автомобілі, 
вимкніть вентилятори й закрийте всі вентиляційні отвори.

•  Тримайте при собі запас предметів першої необхідності на випадок 
надзвичайної ситуації, включно з радіо й мобільним телефоном.

•  Слідкуйте за новинами по телевізору, радіо або на веб-сайті calgary.ca,  
щоб дізнатися, коли небезпека мине або коли слід почати евакуацію.



Медична інформація
Наявність під рукою важливої медичної інформації про членів вашої родини 
відіграє критичну роль, якщо ви змушені покинути оселю й звернутися за 
медичною допомогою.

 Лікар

 Прізвище, ім'я:

 Номер телефону:
 
 Аптека

 Прізвище, ім'я:

 Номер телефону:
 

 Інформація про медкартку Альберти

 1. Прізвище, ім'я:

 Номер медкартки Альберти:

 2. Прізвище, ім'я:

 Номер медкартки Альберти:
 
 3. Прізвище, ім'я:

 Номер медкартки Альберти:
 
 4. Прізвище, ім'я:

 Номер медкартки Альберти:
 

 Ліки

 1. Прізвище, ім'я:

 Ліки: Доза:

 2. Прізвище, ім'я:

 Ліки: Доза:

 3. Прізвище, ім'я:

 Ліки: Доза:

 4. Прізвище, ім'я:

 Ліки: Доза:



Слідкуйте за новинами
Під час надзвичайних ситуацій важливо слідкувати за новинами й 
повідомленнями з різних джерел. 

Веб-сайти

calgary.ca 
weather.gc.ca

Додатки та системи повідомлення

alertready.ca 
emergencyalert.alberta.ca

Соцмережі

  @CityofCalgary                 facebook.com/cityofcalgary

  @CalgaryPolice

  @Safety_Canada

HAZARDOUS GOODS

MUSTER
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