
 
 
 

«ОБЕРЕЖНО – СНІГОВІ ЗАМЕТИ» 
Шановні запоріжці та жителі області! 

Зимові прояви стихійних сил природи не рідко 
виявляються у снігових заметах унаслідок снігопадів і 
хуртовин.  

В зв’язку з пониженням температури повітря, 
випаданням великої кількості снігу і посиленням вітру 
пересування по дорогах стає небезпечним.  

Особливу небезпеку для населення становлять 
снігові замети. Вони захоплюють людей у дорозі, заметені снігом дороги, втрата 
видимості викликають повну дезорієнтацію на 
місцевості. Негативний вплив снігових заметів 
приводить до того, що переривається транспортне 
сполучення як міське, так і міжміське.  

Дії населення при снігових заметах: 
 З оголошенням штормового попередження 
необхідно обмежити пересування, особливо на 
власному транспорті.  
 Під час руху на автомобілі не варто намагатися 

подолати снігові замети, необхідно зупинитися, 
укрити двигун зі сторони радіатора. Якщо є можливість, автомобіль потрібно 
встановити двигуном у навітряний бік. Необхідно періодично виходити із автомобіля, 
розгрібати сніг, щоб не опинитися похованим під заметом. Крім того, автомобіль, який 
не занесений снігом – гарний орієнтир для пошукової групи. При прогріванні 
автомобіля важливо не допускати проникнення в кабіну (кузов, салон) вихлопних 
газів, з цією метою важливо слідкувати, щоб вихлопна труба не закупорювалась 
снігом.  

 Якщо у дорозі разом опинилося декілька осіб (на декількох автомобілях), 
доцільно зібратися разом і використати один автомобіль як укриття, з двигунів 
необхідно злити воду.  

 У жодному разі не можна залишати укриття – автомобіль: у сильний снігопад 
(хуртовину) орієнтири, які здавалися надійними з першого погляду, через декілька 
десятків метрів можуть бути загублені. 

 Лише у виняткових випадках виходьте з будівель.  
 Залишайтеся по можливості удома, при цьому створіть необхідний запас 

продуктів та води, проведіть герметизацію житлових приміщень – це допоможе 
зберегти тепло. 

 У сільській місцевості з отриманням штормового попередження необхідно 
заготувати харч і воду для тварин. 

 Не можна виходити поодинці. Повідомте членів сім’ї або сусідів куди ви йдете і 
коли повернетеся. Якщо ви, пересуваючись пішки поза населеним пунктом, втратили 
орієнтацію, зайдіть в перший будинок, що трапився на шляху, з’ясуйте місце вашого 
знаходження і дочекайтеся закінчення завірюхи.   

 Якщо вас покидають сили, шукайте укриття і залишайтеся у ньому. 

ПАМ'ЯТАЙТЕ! 
Завжди дотримуйтесь правил особистої безпеки – це збереже вам здоров’я 

та життя. 
Навчально-методичний центр цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності Запорізької області 

ПАМ’ЯТКА НАСЕЛЕННЮ 


