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Ви впали на колію метрополітену. 

ДІЇ: не підходьте до платформи й не намагайтеся самостійно вибратися з небезпечного 
місця. Необхідно відійти по колії на місце у торці станції з боку відправлення поїздів, під 
електричним годинником. У разі відсутності в цей час на платформі чергового по станції, 
необхідно через пасажирів викликати його або будь-кого з працівників метрополітену.

У випадку падіння особистих речей на колію, не намагайтеся дістати їх, а зверніться до 
чергового по станції.

Ви виявили на території метрополітену підозрілі предмети.

ДІЇ: негайно повідомте співробітників міліції або чергового по станції метрополітену. 
В жодному випадку самостійно не оглядайте підозрілий предмет (не намагайтеся 
вилучати чи знешкоджувати його) до прибуття фахівців вибухово-технічної служби само-
стійно. Уважно слухайте повідомлення і, в разі необхідності, терміново залиште станцію 
шляхами, визначеними оперативним персоналом. Зберігайте спокій, не створюйте на-
товпу, допомагайте дітям, жінкам та людям похилого віку.

Якщо предмет виявили у вагоні – повідомте машиніста поїзда, скориставшись перего-
ворним пристроєм «пасажир-машиніст», розташованому у салоні вагона, вказавши 
номер вагона, зазначений над переговорним пристроєм.

Ви виявили ознаки пожежі (запаху горілого, диму, вогню, іскріння електрообладнання 
тощо) чи інших надзвичайних ситуацій, а також порушень громадського порядку.

ДІЇ: Негайно повідомте про це працівників метрополітену:
• на станції – чергового по станції, скориставшись переговорним пристроєм «пасажир – 
оператор», розташованим біля ескалатора або на платформі станції, контролера, 
касира чи співробітника міліції;
•  у вагоні поїзда – машиніста поїзда, скориставшись переговорним пристроєм 
«пасажир – машиніст», розташованим у салоні вагона, вказавши номер вагона, 
зазначений над переговорним пристроєм.

На станції метрополітену виникла пожежа.

ДІЇ: Уважно слухайте повідомлення по гучномовному оповіщенню та терміново залиште 
станцію шляхами, вказаними працівниками метрополітену. Зберігайте спокій. Допо-
можіть дітям, жінкам та особам літнього віку.

У вагоні поїзда, що рухається, виникла пожежа.

ДІЇ: Негайно повідомте про це машиніста поїзда, скориставшись переговорним при-
строєм «пасажир – машиніст», розташованим у салоні вагона, вказавши номер вагона, 
зазначений над переговорним пристроєм. Зберігайте спокій та уважно слухайте пові-
домлення машиніста.

У вагоні поїзда, що зупинився, виникла пожежа.

ДІЇ: Уважно слухайте оголошення машиніста. За його командою через відчинені двері 
залиште вагони. Зберігайте спокій та допоможіть залишити вагон жінкам, дітям, інвалідам 
та особам літнього віку. Під час евакуації з вагонів не беріть із собою громіздкі речі.
Рухатися тунелем потрібно уважно та обережно у напрямку, вказаному машиністом, 
дотримуючись правої сторони тунелю в напрямку станції, до якої рухався поїзд, або лівої 
сторони тунелю під час евакуації на станцію, від якої рухався поїзд. Під час проходження 
тунелем, забороняється заходити в бокові притунельні виробки та переходи.

ПАМ’ЯТКА РЕКОМЕНДОВАНИХ ДІЙ ПІД ЧАС
ВИНИКНЕННЯ НАЙПОШИРЕНІШИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ПАМ’ЯТКА БЕЗПЕКИ
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