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Основними потенційно небезпечними об’єктами, реалізація потенційних небезпек на
яких може викликати важкі наслідки, є радіаційно та хімічно небезпечні об’єкти.
Особливістю наслідків реалізації потенційних небезпек у цьому випадку є:

  

-       для оцінки масштабів наслідків необхідне використання спеціальних приладів,
методик;

  

-       можливі непередбачені масштаби поширення наслідків;

  

-       тривалість негативної дії наслідків;

  

-       високий ступінь можливої негативної дії наслідків на людину та навколишнє
середовище.

  

У разі реалізації потенційних небезпек на вищеозначе- них об’єктах для забезпечення
захисту працівників важливе місце має використання спеціальних засобів захисту
працівників, прогнозування та оцінка наслідків аварій (катастроф).
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2.2.1.  Засоби захисту працівників

  

Засоби захисту працівників на потенційно небезпечних об’єктах при аваріях з викидом
(виливом) небезпечних речовин поділяються на індивідуальні та колективні.

  

Засоби індивідуального захисту призначені для захисту від попадання до організму
людини, на шкіру та одяг небезпечних хімічних та отруйних речовин, радіоактивних
речовин (РР) та біологічних засобів (БЗ), а також для надання само- та взаємодопомоги
при пораненнях.

  

До засобів індивідуального захисту відносяться: засоби захисту органів дихання, засоби
захисту шкіри і медичні засоби захисту.

  

Засоби захисту органів дихання за принципом захисної дії поділяються на фільтрувальні
й ізолювальні.

  

До фільтрувальних засобів захисту органів дихання відносяться протигази,
респіратори, протипилові тканинні маски і ватно-марлеві пов’язки. Фільтрувальні засоби
захисту органів дихання можуть використовуватися не в приміщенні, якщо вміст вільного
кисню не менше 16 %, а за наявності окремих домішок у повітрі, поглинання яких
пов’язано з витратою кисню (наприклад, окислювання окису вуглецю в двоокис), ця
межа збільшується до 18 %.

  

Нижче цих меж використання фільтрувальних засобів забороняється.

  

У цих умовах застосовуються ізолювальні засоби захисту.

  

Фільтрувальні протигази є основним засобом захисту органів дихання людини. Принцип
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захисної дії фільтрувальних протигазів оснований на очищенні (фільтрації) вдихуваного
повітря від парів, газів і аерозолів НХР (ОР) та інших шкідливих домішок.

  

Принцип захисної дії фільтрувальних протигазів базується на:

  

а)  явищі поглинання (адсорбції і хемосорбції) газів і парів поглиначем; б) механічному
очищенні (фільтрації) повітря від аерозолів (пилу, диму, туману) за допомогою
протиаерозольного фільтру (ПАФ).

  

Адсорбція - поглинання газів і парів НХР, ОР поверхнею твердого тіла (адсорбентом). У
протигазах адсорбентом є активоване вугілля - пориста речовина з великою активною
поверхнею (поверхня l г активованого вугілля - 400-800 м2).

  

Хемосорбція - поглинання газів і парів НХР, ОР з урахуванням їх взаємодії з хімічно
активними речовинами, переважно лужного характеру (хемосорбентами), які разом із
каталізаторами наносяться на активоване вугілля.

  

У  сучасних умовах для захисту населення України використовуються цивільні
фільтрувальні протигази типу ГП-5 (ГП-5М) і ГП-7 (ГП-7В), а також дитячі протигази
ДП-6 (ДП-6М). Тривалість захисної дії цих протигазів украй обмежена і залежить від
виду й концентрації НХР (ОР), адсорбційної ємності фільтрувально-поглинальної
коробки, об’єму легеневої вентиляції.

  

Для збільшення часу захисної дії фільтрувальних протигазів, які використовуються на
хімічно небезпечних об’єктах, промисловість випускає спеціальні
фільтрувально-поглинальні коробки, які мають різне маркування.

  

Колір і призначення фільтрувально-поглинальних коробок різних марок наведені в табл.
21.
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Респіратори - полегшений засіб захисту органів дихання від радіоактивних речовин,
ґрунтового пилу, бактеріальних засобів та різних шкідливих аерозолів. За конструкцією
респіратори поділяються на такі:

  

а) у яких напівмаска та фільтрувальний елемент одночасно слугують і лицевою
частиною (Р-2, Р-2Д, ТТТБ-1);

  

б) які очищують повітря у фільтрувальних патронах, що приєднані до напівмаски (РПГ-67,
РУ-60М, РУ-60МУ).

  

За призначенням респіратори поділяються на:

  

-       протипилові - захищають органи дихання від пилу та аерозолів (Р-2, Р-2Д, РП-91Ш,
Ф-62Ш, ТТТБ-1 та ін.). Для фільтрів в протипилових респіраторах використовують
тонковолоконні фільтрувальні матеріали. Найбільшого розповсюдження набули
полімерні фільтрувальні матеріали типу ФП (фільтр Пєтрянова) завдяки їх високій
еластичності, механічній стійкості, великій пилоємності, а головне - через високі
фільтрувальні здатності;
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-       протигазові фільтрувальні респіратори (типу РПГ- 67) - захищають органи дихання
від впливу парів, газів шкідливих речовин. Залежно від умов праці їх комплектують
патронами різних марок;

  

-       газопилозахисні фільтрувальні респіратори (універсальні, типу РУ-60М, РУ-60МУ) -
захищають органи дихання від впливу шкідливих речовин, наявних у повітрі одночасно у
вигляді парів, газів та аерозолів (пил, дим, туман).

  

Промисловістю України налагоджено випуск універсального газозахисного респіратора
(УГР) “Кедр”. Цей респіратор є сучасним засобом індивідуального захисту органів
дихання від шкідливих отруйних речовин у вигляді газів, парів та аерозолів, таких як
аміак, сірководень (та їх суміші); бензол, сірчаний ангідрид, органічні гази і пари,
різноманітні аерозолі. УГР “Кедр” ефективний в умовах до l0 гранично допустимих
концентрацій у повітрі отруйних речовин.

  

Найпростіші (підручні) засоби захисту органів дихання протипилові тканинні маски та
ватно-марлеві пов’язки можуть бути виготовлені населенням у домашніх умовах. Вони
рекомендуються як масовий засіб захисту органів дихання від РР. Від отруйних речовин
вони не захищають. Кожна людина повинна мати такі засоби за місцем проживання
(роботи).

  

Засоби захисту органів дихання ізолювального типу - ізолювальні протигази (ІП),
дихальні апарати - є спеціальними засобами і використовуються в ситуаціях, у яких
фільтрувальні засоби захисту не забезпечують надійного захисту від НХР (ОР), а також
в умовах зниженого вмісту або відсутності кисню в навколишньому середовищі.

  

За принципом дії ІП поділяються на три типи:

  

-       на основі хімічно зв’язаного кисню (ІП-4, ІП-4М, ІП- 5, ІП-6, ІП-46, ІП-46М);

  

-       на основі стиснутого повітря чи кисню - кисневі ізолювальні протигази (КІП-7,
КІП-8);
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-       на основі подачі повітря через шланг з віддаленого джерела за допомогою
повітродувок чи з компресорних магістралей (шлангові дихальні апарати типу ПТТТ-1.
ПТТТ-2).

  

Ізолювальні протигази на основі хімічно зв’язаного кисню працюють за принципом
регенерації (відновлення) газового складу відпрацьованого повітря.

  

Для регенерації відпрацьованого повітря використовується надперекис натрію чи калію,
яким заправляються регенеративні патрони. Процес регенерації через поглинання СО2 і
Н
2
О відбувається при температурі понад 1000
о

С з виділенням кисню і тепла:

  

2  NaO2+CO2 — Na2CO3+l,5 O2+Q NaO2+H2O ——NaOH+O2+Q

  

Для приведення регенераційного патрона в робочий стан використовується пусковий
брикет, що розігріває регенераційний патрон і протягом 2-х хв виділяє близько 20 л
кисню.

  

Тривалість захисної дії ІП залежить від фізичного навантаження і може становити
близько 3-х год (під водою - до 45-ти хв).
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  Індивідуальний протигаз на основі стиснутого повітря (КІП-5, КІП-7, КІП-8) виконані нароздільній поглинальній Ca(OH)2 подачі кисню з балону та поглинанні вуглекислого газу.  Протигази шлангові використовуються при очищенні резервуарів від нафтопродуктів,при зварювальних роботах у закритих та напівзакритих ємностях (цистернах, ямах,колодязях).  До роботи в ІП допускаються особи, які вивчили пристрій і правила користування ним ісклали залік, а також мають відповідний допуск за станом здоров’я. Допускоформляється наказом керівника установи.  Засобами захисту шкіри людини є спеціальний одяг (комбінезони, костюми, фартухи,взуття, рукавички тощо), виготовлений із прогумованих (гумових) тканин, що не маютьфільтрувальних властивостей, а також із бавовняних матеріалів, просоченихспеціальними хімічними складами (рецептурами).  Захисні властивості засобів захисту шкіри, виготовлених із прогумованих тканин,визначаються промокальністю, що характеризується проміжком часу від моментупопадання (впливу) краплинно-рідких НХР (ОР) на лицьовий бік тканини до появи їх назворотному боці.  Показники промокальності залежать від виду НХР (ОР), типу тканини (плівки),температури навколишнього середовища і можуть складати від 1 год і більше.  Засоби захисту шкіри, виготовлені з прогумованих тканин у вигляді костюмів(комбінезонів), мають ізолювальні властивості й при високій температурі (понад 300оС)можуть істотно порушувати тепловий обмін організму. Тому під час роботи в цих засобахзахисту треба дотримуватися відповідних заходів запобігання перегріву. Засоби захистушкіри, виготовлені з фільтрувальних матеріалів (натільна білизна, літні види одягу),просочуються спеціальними рецептурами, що підвищують їх захисні властивості від парівНХР (ОР). Такими рецептурами, здатними поглинати пари НХР (ОР) чи перетворювати їху не- токсичні речовини, є 25-процентні розчини миючих засобів з добавками сорбентів.Ці види засобів захисту шкіри одержали назву імпрегнірованого одягу (обмундирування).  Короткочасні захисні від НХР (ОР) властивості, а в зимовий час - більш тривалі, маютьтакож усі види одягу, виготовленого з щільних матеріалів (сукна, шкіри тощо), яківикористовуються в повсякденному житті.  Медичні засоби захисту призначені для надання само- і взаємодопомоги, а також дляпопередження (ослаблення) впливу НХР (ОР), іонізуючих випромінювань і бактеріальнихзасобів.  До медичних засобів захисту відносяться: протибольові, радіозахисні, протиотрутні іпротибактеріальні препарати, препарати загальної та спеціальної екстреноїпрофілактики, інші лікарські препарати та засоби.  Радіозахисні препарати - сприяють підвищенню опору організму дії іонізуючоговипромінювання РР. Радіозахисні препарати призначаються для профілактики ураженьіонізуючими випромінюваннями і ослаблення симптомів променевої хвороби. До нихвідносяться:  1.  Радіопротектори - профілактичні лікарські засоби, що знижують ступінь зовнішньогопроменевого випромінювання (наприклад, цистамін). Радіопротектори діють ефективно,якщо вони введені в організм перед опроміненням та є присутніми в ньому в моментопромінення. Наприклад, якщо існує небезпека потрапляння в організм радіоактивногойоду Jl3l, то завчасно вводять йодистий калій або стабільний йод. Ці нерадіоактивніречовини, що накопичуються в щитовидній залозі, перешкоджають відкладанню в нійнебезпечного радіоактивного йоду Jl3l.  Існує багато радіопроекторів, що мають різний механізм дії, наприклад:  РЗ-l - радіозахисний засіб №l (цистамін) - швидкої дії, захисний ефект якого настає через40-60 хв і зберігається протягом 4-6 год.  Б-190 - радіопротектор екстреної дії, захисний ефект якого наступає через 5-l5 хв тазберігається протягом l год.  РДД-77 - радіопротектор тривалої дії, захисний ефект якого настає через 2 доби тазберігається протягом l0-l2 діб.    2.  Комплексони - препарати, що прискорюють виведення РР з організму (ЕДТА,гетацин-кальцій, унітол).    3.  Адсорбенти - речовини, здатні поглинати РР і разом з ними виводитися з організму(активоване вугілля, адсобар, ва- коцин), тобто це загалом протиблювотні засоби, щоослабляють первинну реакцію організму на опромінення.    4.  Адаптогени - препарати, що підвищують загальну опірність організму (елеутерокок,женьшень, китайський лимонник, дибазол).    Протиотрутні препарати (антидоти, протиотрути) - медичні засоби захисту від НХР, ОР -препарати, що сприяють розщепленню чи нейтралізації НХР, ОР. Використовуються дляпрофілактики ураження людей ОР. Антидотну терапію проводять тільки запідтвердження факту застосування ОР та його ідентифікації. За умови їх ранньогозастосування досягається високий ефект.  Антидоти поділяють на неспецифічні (адсорбенти) та специфічні, що діють вибірково повідношенню до певних отрут. Наприклад: проти фосфорорганічних ОР (зарин, заман, V-X) - афін, атропін, будаксин, тарен. Проти ціанистих сполук (синильної кислоти та інших)- амілнітрит (пропілнітрит), антиціан, хромосмон, тіосульфат натрію. Проти люїзиту таарсе- новмісних НХР - унітол.  Протибактеріальні препарати - використовуються при дії чи загрозі дії біологічнихзасобів. Це засоби профілактики інфекційних захворювань. Протибактеріальніпрепарати поділяються на :    1. Препарати загальної екстреної профілактики (антибіотико-профілактики) -антибіотики, інтерферони. Вони використовуються при загрозі забрудненнянавколишнього середовища біологічними засобами або після зараження, якщо видзбудника не визначено.  2. Препарати спеціальної екстреної профілактики (для проведення імунізації) -сироватки, вакцини, анатоксини. Використовуються після встановлення виду збудника,тобто проти конкретних збудників - конкретні протибактеріальні препарати.  Найбільш поширеним способом застосування медичних засобів захисту є їх використанняу складі аптечки індивідуальної. Центром медичної допомоги медицини катастрофМіністерства охорони здоров’я України розроблено багатоцільову індивідуальну аптечкуцивільного захисту “Негайна допомога”. Ця аптечка призначається для наданнядопомоги постраждалим у разі травмування, легкого поранення, харчових отруєнь таінших уражень, а також для екстреної самодопомоги в умовах радіоактивного, хімічногозабруднення та в осередках інфекційного захворювання. До комплектації аптечкивходять прості, дешеві, безпечні засоби, застосування яких не вимагає спеціальноїпідготовки. Вкладається вміст аптечки в герметичний компактний поліетиленовийкорпус, пристосований для носіння на поясі, в нагрудній кишені чи в жіночій сумці.Аптечка має коротку зрозумілу інструкцію.  Також може застосовуватись аптечка індивідуальна (АІ-2), яка тривалий часзнаходиться у складі медичних засобів захисту цивільної оборони. Аптечка містить: засібпроти ураження ОР (ФОР), протибактеріальні засоби № l (№ 2), радіозахисні засоби №l (№ 2), протиблювотний і протибольовий засоби. Порядок користування АІ-2 описаний упам’ятці, що знаходиться в аптечці. Основним недоліком АІ-2 є обмежений термінзбереження (до 3-х років) фармацевтичних препаратів, що ускладнює створеннядовгострокових запасів.  Як медичні засоби захисту можуть використовуватися:  -     індивідуальні протихімічні пакети (ПІП), які призначені для знезаражуваннякраплинно-рідких НХР (ОР), що потрапили на одяг і відкриті ділянки шкіри. КомплектІПП складається з флакона з дегазуючою речовиною, ватно-марлевих тампонів іпам’ятки. До складу дегазуючої речовини, яка використовується в ІПП, можуть входитиреагенти, що мають лужні властивості (2% розчин їдкого натру або 5 - l0% розчинвуглекислого натрію та ін.) чи хлорутримуючі речовини.  Для забезпечення населення і невоєнізованих формувань може застосовуватисясучасний індивідуальний протихімічний пакет ІПП-3Д, призначений для знезараженнявідкритих ділянок шкіри, робочих поверхонь, інвентаря та приміщень при попаданніхімічних, радіоактивних та біологічно небезпечних речовин;  -       перев’язувальні пакети, що складаються з ватно- марлевих тампонів і бинтадовжиною до 7 м, шпильки та інструкції з користування.  До колективних засобів захисту відносяться захисні споруди, які поділяються насховища, протирадіаційні укриття, найпростіші сховища та укриття.  Сховища - це спеціально призначені для захисту працівників підземні (напівпідземні)інженерні споруди. Сховища забезпечують надійний захист людей від впливу іонізуючихвипромінювань, небезпечних хімічних та біологічних речовин, високої температури, атакож від сучасних засобів ураження.  Основними показниками захисних властивостей сховищ є: автономність роботи в різнихситуаціях, стійкість до впливу надлишкового тиску повітряної ударної хвилі ядерноговибуху (А Рф), кратність послаблення проникаючої радіації (Кпосл).  Автономність роботи сховища забезпечується створенням автономних систем повітро-,енерго- і водозабезпечення, запасів продуктів харчування та інших засобів побутовогопризначення, а також підтриманням в житлових приміщеннях комфортнихмікрокліматичних умов.  До основних елементів сховища відносяться захисні герметичні двері, шлюзові камери(тамбури), санітарно-побутові відсіки, приміщення для розміщення людей, аварійнийвихід, приміщення для фільтровентиляційного обладнання, приміщення для зберіганняпродуктів харчування, медична кімната, допоміжні приміщення.  Основними показниками повітряного середовища сховищ є:  -        вміст кисню не менше 18 - 19% (для короткочасного перебування 17%);  -        вміст вуглекислого газу не більше 1 - 2% (для короткочасного перебування 3 - 4%);  -        температура повітря не вище 23 - 27)оС (для короткочасного перебування 30оС);  -        вологість повітря - 60 - 75%.  Сховища можуть експлуатуватися в режимах: чистої вентиляції, фільтровентиляції іповної ізоляції.  Режим чистої вентиляції використовується для забезпечення вимог до повітряногосередовища всередині сховищ (шляхом подання атмосферного повітря до 10 м3/год наодну особу) за умов відсутності в атмосферному повітрі ОР, БЗ та інших шкідливихречовин.  Режим фільтровентиляції використовується за наявності в атмосферному повітрі ОР, БЗі РР. При цьому подання в сховище очищеного повітря здійснюється за допомогоюфільтровентиляційної установки (ФВУ) у кількості не менш 2 м3/год на одну особу.  За наявності в атмосфері високих концентрацій ОР, випаданні РР і пожежахвикористовується режим повної ізоляції (вимикаються системи подачі повітря у сховище).  Протирадіаційні укриття (ПРУ) призначені для захисту працівників від зовнішніх джерелу -випромінювання і безпосереднього попадання радіоактивних речовин в органидихання, на одяг і тіло людини. ПРУ можуть бути використані для захисту від впливуповітряної ударної хвилі (при А Рф < 0,2 кгс/см2), пожеж та інших факторів, зумовленихруйнуванням наземних споруд і застосуванням звичайних засобів ураження. Основнимпоказником захисних властивостей ПРУ є коефіцієнт послаблення доз радіації(потужності доз радіації). Цей коефіцієнт залежить від типу споруд і будівельногоматеріалу й може досягати 1000.  Як ПРУ можуть використовуватися підвальні (напівпідвальні) приміщення будинківрізного призначення, житлових будинків, складські приміщення і природні підземніукриття, а також житлові будинки, робочі й службові приміщення та інші укриття,завчасно підготовлені для таких цілей. ПРУ місткістю понад 300 людей маютьзабезпечуватися вентиляційним устаткуванням та іншими засобами життєзабезпечення.  Найпростіші укриття відносяться до найбільш поширених засобів захисту людей. Якнайпростіші укриття використовуються швидко збудовані інженерні споруди (перекритіщілини) та інші інженерні об’єкти. Також укриттями можуть бути рельєф місцевості йрослинний покрив, що послаблюють дію термічних і механічних факторів надзвичайнихситуацій, зменшують глибину поширення НХР (ОР) і біологічних засобів. Найпростішіукриття будують на безпечних відстанях від споруд, які можуть стати джереломнебезпеки внаслідок їх руйнування.  Під захисні споруди цивільного захисту в містах можуть використовуватися:  -        автостоянки і гаражі великої місткості, транспортні тунелі, інженерні спорудиметрополітену, тунелі для переходів;  -        підвальні приміщення житлових та інших будівель, а також складські об’єкти різноїмісткості з урахуванням їх пристосування;  -       додаткові заглиблені об’єкти, які прибудовуються до будинків поза контуром їхзабудови.  Місця розташування різних споруд та приміщень соціально-побутового і господарськогопризначення у підземній зоні, які пристосовуються під захисні споруди цивільногозахисту, повинні відповідати наступним вимогам:  -        знаходитися поблизу місць постійного перебування людей;  -        забезпечувати організацію постійної роботи систем життєзабезпечення, а такожможливість евакуації населення в умовах руйнувань, які викликані дією сучасних засобівураження;  -        знаходитися поза межами завалів, затоплень, зсувів, що дозволить своєчаснопровести евакуацію населення після дії засобів ураження;  -        споруди, через які проходять транзитні інженерні мережі, не можутьвикористовуватися як захисні споруди;  -        забороняється пристосування під захисні споруди інженерних споруд, якірозташовані під пожежо- та вибухонебезпечними об’єктами або поблизу від них.        2.2.2.  Оцінка наслідків аварій на потенційно небезпечних об’єктах     2.2.2.1.   Оцінка наслідків аварій на хімічно небезпечних об’єктах.   Найбільша загроза під час аварій на хімічно небезпечних об’єктах виникає у разі аварії звикидом (виливом) небезпечних хімічних речовин у навколишнє середовище. Длявживання заходів щодо захисту працівників виникає потреба в оцінці наслідків цієї події.  Оцінка наслідків аварій на хімічно небезпечному об’ єкті включає:  -        виявлення масштабів зараження навколишнього середовища (місцевості,приземного шару атмосфери, води);  -        визначення можливих наслідків зараження.  Встановлення масштабів і визначення можливих наслідків зараження навколишньогосередовища здійснюються за наявності інформації про джерело хімічного зараження,метеоумови, дані про рельєф місцевості, забезпеченість населення (робітників таслужбовців) засобами захисту, а також інших даних, які стосуються сформованоїситуації. Орієнтовний відсоток уражених за відсутності засобів захисту при поширенні(первинної) хмари НХР наведений у таблиці 22.     

        За наявності засобів захисту відсоток уражених (через технічні несправності) можескласти 1 -3%.  Найбільш важливими показниками наслідків аварій на ХНО є масштаби хімічногозараження, які характеризуються площею (радіусом) району аварії і глибиною поширенняпервинної (вторинної) хмари НХР.  Радіус району аварії залежить від кількості й виду НХР, умов збереження і можедосягати 0,5 - l,0 км.  Глибина поширення хмар зараженого повітря з уражаючими концентраціями залежитьвід виду й кількості НХР, умов збереження, метеоумов та інших факторів. Найбільшсприятливими метеоумовами для поширення хмар зараженого повітря є інверсія (яснаніч), за якої глибина поширення хмари може досягати кілька десятків кілометрів.  Таким чином, аварії з витоком НХР здатні призвести до важких наслідків для живоїприроди й людини. Фахівці наголошують на тому, що сучасна хімічна промисловість длялюдства є небезпечним “хижаком”, для утримання якого потрібні надійні ґрати законів,фахова і особиста відповідальність.  Основними вихідними даними для оцінки наслідків аварії є:  -       тип і кількість НХР (ОР); район і час витоку НХР (застосування ОР);  -        метеоумови;  -        дані про рельєф місцевості й ступінь захищеності людей.  Масштаби зараження навколишнього середовища прийнято характеризувати зонамихімічного зараження, межі яких виявляються за даними засобів хімічної розвідки, а за їхвідсутності - методом прогнозування.  Вихідними даними для прогнозування зон хімічного зараження НХР є:  -        район розташування хімічно небезпечного об’єкта;  -        кількість, вид і умови збереження НХР;  -        метеоумови (температура, напрямок і швидкість вітру, стан вертикальної стійкостіприземного шару повітря);  -        рельєф місцевості.  Площа зони хімічного зараження включає ділянку виливу НХР у районі аварії ітериторію, над якою поширилися пари отруйних речовин в уражаючих концентраціях.  Радіус ділянки зараження в районі виливу (аварії) залежить від кількості й умовзбереження НХР і досягає не більше 1 км.  Територія, над якою поширюються пари отруйних речовин в уражаючих концентраціях,може складати кілька десятків квадратних кілометрів.  Основним показником зараженої території є глибина поширення хмари зараженогоповітря, на яку істотно впливає швидкість вітру, стан вертикальної стійкості повітря ірельєф місцевості.  Глибина поширення зараженого повітря з уражаючими концентраціями НХР на відкритіймісцевості при швидкості вітру 1 м/с у необвалованих ємностях наведена в таблиці 23.  Поправочні коефіцієнти впливу швидкості вітру на глибину поширення зараженогоповітря наведені у таблиці 24.  Ступінь вертикальної стійкості приземного шару повітря визначається за даними(графіком) метеорологічних спостережень і прогнозу погоди. Для оперативнихрозрахунків найбільш прийнятною є схема визначення стану вертикальної стійкостіповітря за даними прогнозу погоди (табл. 25).  Рельєф місцевості, наявність лісових масивів, житлових  і промислових будівель зменшує глибину поширення зараженого повітря у два рази.  Площа зони хімічного зараження (Sз) визначається за формулою:     

        

     Ширина зони хімічного зараження залежить від глибини поширення зараженого повітря івертикальної стійкості повітря:  -    при інверсії Ш = 0,03 Г км;  -    при ізотермії Ш = 0,15 Г км;  -    при конвекції Ш = 0,8 Г км.     
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2.2. Забезпечення безпеки працівників на потенційно небезпечних об’єктах

     Так, наприклад, при витоку 10 т хлору (швидкість вітру 1 м/с, відкрита місцевість, ємністьнеобвалована, інверсія) глибина поширення зараженого повітря може досягти 49 км,ширина (Ш = 49 0,03) - близько 1,5 км, а площа зони хімічного зараження S3 ~ / 49• 1,5 =73,5 км 2.  При визначенні наслідків хімічного зараження об’єктів (населених пунктів) НХР (ОР)розраховуються: можливі втрати співробітників (населення), час руху зараженогоповітря до об’єкта (населеного пункту) і тривалість уражаючої дії.  Можливі втрати співробітників (населення) залежать від виду НХР (ОР), ступенязахищеності людей і своєчасності використання ними засобів індивідуального іколективного захисту (табл. 26).  Своєчасність використання засобів індивідуального (протигазів) і колективного захисту(сховищ, службових приміщень тощо) зумовлюється часом наближення зараженогоповітря до об’ єкта й оперативністю роботи пунктів видачі засобів захистуспівробітникам (населенню).     

        Час наближення зараженого повітря (t) до об’єкта визначається за формулою:     

  де  t - час наближення повітря до об’єкта (хв/год);  L - відстань від місця витоку НХР (застосування ОР) до об’єкта, км;  V - швидкість приземного вітру (переносу хмари), м/с.  Дані про середню швидкість переносу хмари НХР повітряним потоком (в м/с) наведена утаблиці 27.     

  Приклад  У результаті виробничої аварії на ХНО, розташованому на відстані 7 км від об’єкта,відбувся витік зрідженого аміаку. Метеоумови на момент витоку: ізотермія, швидкістьсереднього вітру 4 м/с. Визначити час наближення зараженого повітря до об’єкта.    Рішення  1.  Відповідно до табл. 27 і швидкості вітру 4 м/с визначається середня швидкість рухухмари зараженого повітря -  V   = 6 м/с.  2.  Час підходу хмари зараженого повітря до об’єкта  

  За відсутності даних про швидкість руху хмари зараженого повітря допускаєтьсявикористовувати швидкість середнього (приземного) вітру.  Обмежені можливості існуючих засобів індивідуального (протигазів) і колективногозахисту зумовлюють необхідність визначати в процесі оцінки хімічно небезпечнихситуацій тривалість (час) уражаючої дії НХР (ОР) (табл. 29), а також допустимутривалість перебування в засобах захисту шкіри (табл. 28).  

        Тривалість уражаючої дії НХР (ОР) багато в чому залежить від фізичних властивостейотруйних речовин, умов їх збереження та застосування, швидкості вітру, тривалостівипару.  Допустима тривалість перебування людей у засобах за хисту шкіри (ізолювального типу) визначається для попередження перегріву організмулюдини (теплового удару) (табл. 35).     

     Для швидкостей вітру, більших за наведені в табл. 27, уводяться поправочні коефіцієнти(табл. 30).     

  Захист працівників при аварії на хімічно небезпечному об’єкті. Відмінна риса аварії ХНО звикидом НХР полягає в тому, що при високих концентраціях хімічних речовин ураженнялюдей відбувається в короткий термін, тому вирішальне значення в цих умовах маєоперативність (швидкість) виконання заходів щодо захисту населення і персоналу.  Основні заходи захисту:  -        використання засобів індивідуального захисту і сховищ в режимі повної ізоляції;  -        застосування антидотів (протиотрут) і засобів обробки шкірних покривів;  -        дотримання режимів захисту на зараженій території;  -        евакуація людей із зони зараження, що виникла при аварії;  -        санітарна обробка людей, дегазація одягу, території, будівель, транспорту, техніки імайна.  Працівники, почувши повідомлення про аварію, повинні негайно надягти засобиіндивідуального захисту, насамперед ізолювальні та промислові протигази. Кожний насвоєму робочому місці повинен зробити все можливе для зниження згубних наслідківаварії: забезпечити правильне відключення енерго- джерел, зупинити агрегати, апарати,перекрити газові, парові і водяні комунікації згідно з умовами технологічного процесу іправилами техніки безпеки. Потім необхідно укритися в підготовлених сховищах абовийти із зони зараження.  Для захисту органів дихання на вулиці та в приміщенні можна використовувати підручнівироби з тканин, змочені у воді хутряні і ватяні частини одягу. При закриванні нимиорганів дихання знижується кількість газу, що вдихається (за рахунок його адсорбціїабо розчинності у воді), а отже, і сила ураження.  При вимушеному перебуванні на зараженій місцевості необхідно суворо дотримуватисятаких правил:  -      рухатися швидко, але не бігти і не піднімати пилу;  -      не тулитися до будинків і не торкатися навколишніх предметів;  -      не наступати на краплі рідини чи порошкоподібні розсипи невідомих речовин, щозустрічаються на шляху;  -      не знімати засоби індивідуального захисту до розпорядження;  -      при виявленні крапель НХР на шкірі, одязі, взутті, засобах індивідуального захистузняти їх тампоном з паперу, ганчір’ям чи носовою хусткою;  -      по можливості надати необхідну допомогу постраж- далим і людям, які нездатнірухатися самостійно.  Якщо відомо тип НХР і її властивості, зокрема вага парів відносно повітря, можназорієнтуватися, в яких приміщеннях доцільно укритися. Якщо пари НХР важчі за повітря,потрібно укритися на верхніх поверхах будинків і, навпаки, якщо пари НХР легші заповітря, доцільніше укриватися на нижніх поверхах багатоповерхових будинків.  Після виходу із зони хімічного зараження слід пройти санітарну обробку. У разіураження, навіть незначного (кашель, нудота тощо) - звернутися в медичні установи длядіагностування та проведення профілактичних і лікувальних заходів.  Про усунення небезпеки хімічного ураження і порядок подальших дій працівникиоповіщаються. В усіх випадках вхід у житлові й інші приміщення, підвали, виробничібудівлі дозволяється тільки після контрольної перевірки вмісту НХР у повітрі цихприміщень.  На підприємствах зі НХР найчастіше зустрічаються хлор і аміак.  Хлор - газ жовто-зеленого кольору з різким запахом, його щільність 3,214 г/л;температура кипіння - 34,05° С; при тиску 6 атм - зріджується при кімнатній температурі.Застосовують у виробництві хлоровмісних органічних і неорганічних сполук, длявідбілювання целюлози і тканин, для санітарних потреб і знезаражування (хлорування)води. За видом ураження належить до НХР переважно задушливої дії. Ознаки: різкийбіль у грудях, задишка, блювання. Перша допомога ураженому хлором:  -        надягти на потерпілого промисловий протигаз;  -        винести потерпілого на санітарних ношах на незара- жену територію і знятипротигаз;  -        звільнити від одягу, що стримує дихання;  -        при відсутності дихання провести штучне, переважно методом “рот у рот”;  -        забезпечити повний спокій, а в холодну пору року - і відігрівання потерпілого;  -        для пом’якшення подразнення органів дихання дати подихати парою0,5-процентного розчину питної соди і, по можливості, киснем;  -        промити шкіру і слизові оболонки 2-процентним содовим розчином;  -        забезпечити вживання потерпілим теплої води з содою, чаю чи кави;  -        запобігти можливості самостійного пересування потерпілого, подальшетранспортування його повинне проводитися тільки в лежачому стані.  Аміак - безбарвний газ з різким задушливим запахом; його щільність за нормальних умов0,771 г/л; температура кипіння -33-35° С, при значенні тиску 900 000 Па (9 атм)зріджується при кімнатній температурі. Вибухонебезпечний, отруйний, добрерозчиняється у воді; 10-процентний водяний розчин аміаку називають нашатирнимспиртом. Аміак застосовують у виробництві азотної і синильної кислот, соди, добрив; урідкому вигляді використовують як робоче тіло в холодильних агрегатах. За видомураження належить до НХР задушливої і ней- ротропної дії; основна ознака ураження -утруднене дихання. Звичайні фільтрувальні протигази від аміаку не захищають!  Перша допомога при ураженнях аміаком:  -        надягти на постраждалого промисловий протигаз марки К чи М, при дуже високихконцентраціях аміаку - ізолювальний протигаз;  -        винести із зони зараження, зняти протигаз і заражений одяг;  -        при ослабленні чи зупинці дихання зробити штучне дихання переважно методом“рот у рот”;  -        дати подихати водяним паром і попити теплого молока;  -        при потраплянні аміаку в шлунок викликати штучне блювання;  -        при потраплянні аміаку в очі промити їх водою;  -        при великих опіках ввести знеболювальні засоби і зробити перев’язки;  -        забезпечити потерпілому повний спокій і тепло.     2.2.2.2.   Оцінка наслідків аварій на радіаційно небезпечних об’єктах.   Серед потенційно небезпечних об’єктів особливе місце займають РНО, а в їх складінайбільш небезпечним у разі виникнення аварії є АЕС. Аварія, внаслідок якої відбувсявикид радіоактивних речовин, що зумовив виникнення іонізуючих випромінювань тарадіоактивне забруднення навколишнього середовища, називається радіаційною.  Відповідно до рішення МАГАТЕ встановлені 7 ступенів небезпеки аварійних ситуацій наАЕС - від незначних пригод до великих або глобальних аварій. Аварійне радіоактивнезабруднення навколишнього середовища (5-та ступінь небезпеки) може відбуватися зарахунок викиду парогазової суміші (аварія без руйнування активної зони). При цьомувисота викиду може бути декілька сотень метрів, а тривалість викиду -20-30 хв.Набагато серйознішою аварією є викид із реактора продуктів поділу (7-ма ступіньнебезпеки - аварія з руйнуванням активної зони). У такому випадку радіоактивніречовини викидаються на висоту декількох кілометрів, а викиди можуть здійснюватисятривалий час - до моменту закінчення герметизації реактора.  Масштаби і характер радіоактивного забруднення в умовах аварії на АЕС залежать відтипу і тривалості роботи ядерного реактора, виду аварії та погодних умов.  Наслідки аварії на АЕС характеризуються масштабами (розмірами і розташуванням) зонрадіаційного зараження і характером (видами і потужністю дози або рівнем радіації)радіоактивного забруднення (зараження).  Під оцінкою наслідків слід розуміти процес виявлення і всебічного вивчення показників інаслідків радіоактивного забруднення (зараження) місцевості. Оцінка РНС проводитьсяз метою визначення впливу радіаційного фактора небезпеки на життєдіяльністьнаселення і працівників і обґрунтування оптимальних режимів їх дій в умовахрадіоактивного забруднення місцевості.  Оцінка наслідків аварії (радіаційної обстановки) проводиться у два етапи:    1. Виявлення масштабів і характеру радіоактивного забруднення (зараження);  2. Визначення і аналіз показників впливу радіоактивного забруднення (зараження) нажиттєдіяльність людини.  Виявлення масштабів і характеру радіоактивного забруднення можна здійснюватиметодом прогнозування і за даними розвідки.  Метод прогнозування застосовується:  -       завчасно - для виявлення розташування і орієнтовних розмірів можливих зонрадіаційного зараження з метою завчасного планування та організації підготовки сил ізасобів захисту населення і працівників підприємств, установ та організацій;  -       після виникнення аварії - з метою проведення термінових заходів щодо захиступрацівників від наслідків аварії до визначення фактичної обстановки.  Оцінка за даними розвідки. Ведення радіаційної розвідки здійснюється постамирадіаційної розвідки або спеціально підготовленими групами з метою уточнення даних,які отримані при прогнозуванні, і виявлення фактичної обстановки. Радіаційна розвідкапроводиться шляхом вимірювання потужності дози (рівня) радіації на точках місцевостіпісля того, як сформується слід радіоактивних опадів на місцевості. За результатамивимірів складається карта радіоактивного забруднення (зараження) місцевості. Час - tвиміру потужності дози (рівня) радіації в окремій точці визначається як різницяастрономічного часу проведення виміру в цій точці і часу виникнення аварії чи вибуху:     
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2.2. Забезпечення безпеки працівників на потенційно небезпечних об’єктах

  Коефіцієнти перерахунку потужності доз опромінювання після аварії на АЕС наведені удодатку 2.  Нанесені на карту точки з однаковими значеннями Р1 з’єднуються, а ті, що відповідаютьграничним значенням зон радіоактивного забруднення, які утворюються після аварії,позначають різними кольорами.  Основними уражаючими факторами радіаційної аварії є а) радіаційний вплив відрадіоактивної паро- газової хмари, яка поширюється від місця аварії; б) радіоактивнезабруднення місцевості. І тому наслідки радіаційної аварії, в основному, оцінюютьсяступенем радіаційного впливу хмари та масштабом і характером радіоактивногозабруднення місцевості.  Унаслідок радіаційної аварії утворюються зони, які мають різний ступінь небезпеки дляздоров’я людей і характеризуються тією чи іншою дозою опромінення (табл. 31).  Розрахунок дози опромінення здійснюється за формулою:     

  

       Середні значення Кпосл для деяких укриттів, що можуть використовуватися як захисніспоруди, наведено в таблиці 33.  Розрахунок можливих доз радіації, отримуваних за час перебування людей в умовахрадіоактивного зараження, здійснюється за формулами, графіками та іншимидовідковими матеріалами.  Вихідні дані для розрахунку можливих доз радіації:  -     потужність дози радіації на момент початку (кінця) опромінення, Рп (Рк);  -    тривалість опромінення (роботи), ^;  -    коефіцієнт ослаблення дози радіації укриттям (захисною спорудою), Кпосл.     Приклад 1  Співробітники правоохоронної установи будуть працювати в районі аварії на АЕСпротягом 3 год на відкритій місцевості. Потужність дози радіації на місцевості на першугодину після аварії Р1= 200 рад/год. Початок роботи - за 4 год після аварії. Визначитидозу радіації і можливі наслідки опромінення співробітників.  Рішення    1. Визначається потужність дози радіації на початок і кінець роботи (перераховується Р1на Р4 і Р8 ):       

  3.  За табл. 32 втрати можуть скласти 100%.     Висновок  Працювати в районі аварії при заданих умовах украй ризиковано. Майже всі опроміненівтратять працездатність найближчим часом після опромінення.  Розрахунок доз радіації за формулою     

  здійснюється за умов руху по заданому маршруту, який має протяжність L (км), звідомими потужностями доз радіації і середньою швидкістю руху V (км/год).  Можливі дози радіації визначаються також і за допомогою графіків (номограм) (дод. 2).  Графіки (номограми) дозволяють визначати припустимий час початку робіт після аваріїна АЕС, допустиму тривалість перебування людей на радіаційно забрудненій території,але дають лише приблизну оцінку при високій оперативності розрахунків.  Вихідними даними в цих графіках є відносна величина     

     

     Схема графіків і порядок користування ними наведені на рис. 2.        
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2.2. Забезпечення безпеки працівників на потенційно небезпечних об’єктах

     Приклад 2  Визначити дозу радіації і можливі наслідки опромінення співробітників установи для умовприкладу 1.  Рішення    1. За графіком (для заданих t = 4 год, ^ = 3 год) визначається відносна величина а =0,65.  2. По відносній величині а знаходимо:     

  Визначення найбільш доцільних дій працівників й функціонування об’єктів в умовахзараження включає: визначення припустимої тривалості й час початку роботи (^, ^),розрахунок коефіцієнтів послаблення дії радіації захисними спорудженнями (Кпосл), щозабезпечують радіаційну безпеку (табл. 33).    

     Приклад 3  Співробітники правоохоронної установи будуть виконувати службове завдання натериторії об’єкта, зараженого РР за 30 год після аварії на АЕС. Потужність дози радіаціїна першу годину після аварії Р1 = 60 рад/год. Доза радіації не повинна перевищити 10рад. Коефіцієнт послаблення радіації захисного спорудження Кпосл= 6. Визначити допустиму тривалість роботи співробітників (за графіком).    Рішення    1. Розраховується відносна величина:       

    2. За графіком (дод. 3) tj, = 4 год.    Час початку роботи tH на зараженій місцевості розраховується за графіками абозавчасно розробленими таблицями.     Приклад 4  Співробітники установи будуть виконувати роботу протягом 4 год у районі об’єкта,зараженого РР внаслідок аварії на АЕС. Потужність дози радіації на першу годину післявибуху складала Р1 = 60 рад/год. Доза опромінення не повинна перевищувати 15 рад.Коефіцієнт послаблення радіації К посл = 4. Визначити час початкуроботи співробітників (за графіком).  Рішення    1. Розраховується відносна величина а :    а = 1  2. За графіком (дод. 3) tH = 30 год (через 30 год після аварії на АЕС).       Прилади радіаційної розвідки. Оцінка наслідків аварій на радіаційно небезпечнихоб’єктах здійснюється за об’єктивними даними розвідки, які можуть бути отримані задопомогою спеціальних приладів розвідки.  Прилади, призначені для виявлення і вимірювання іонізуючих випромінювань,називаються приладами радіаційного контролю або радіаційної розвідки. Зазначеніприлади поділяються на індикатори-сигналізатори, рентгенометри, радіометри,дозиметри та універсальні прилади.  Індикатори-сигналізатори - це найпростіші дозиметричні прилади, призначені длявиявлення іонізуючих випромінювань і подачі у такому разі звукового чи світловогосигналу.  Рентгенометри - прилади, призначені для вимірювання потужностей дозу-випромінювання, а також для визначення ступеня радіоактивного забрудненняповерхонь різноманітних об’єктів.  Радіометри (вимірювачі радіоактивності) відносяться до числа вимірювачів іонізуючихвипромінювань спеціального призначення і використовуються для визначення ступенярадіоактивного забруднення поверхонь, різноманітних предметів (обладнання, води,продуктів харчування) а- та Р-активними речовинами. Можуть використовуватися длявимірювання невеликих потужностей доз радіації у-випромінювань. Застосовуютьсядля пошуку уранових руд, в санепідемстанціях, науково-дослідних лабораторіях та іншихустановах.  Дозиметри призначені для визначення сумарних доз опромінення, які отримуютьпрацівники або населення в радіоактивно забруднених районах. За допомогоюдозиметрів визначаються індивідуальні дози у- і нейтронних випромінювань невеликоїпотужності.  Універсальними приладами радіаційного контролю є спектрометри,спектрометри-дозиметри, радіометри-дозиметри та ін.  За сферою використання сучасні прилади радіаційного контролю поділяються наприлади для:  -        санітарної дозиметрії в екології: радіометр-дозиметр; у- та p-випромінювань РКС-01“СТОРА”; РКС-01 “СТОРА - ТУ”, дозиметр-радіометр МКС-05 “ТЕРРА”,дозиметр-радіометр пошуковий МКС-07 “ПОШУК”;  -        цивільного захисту та Збройних Сил: індикатор радіоактивності УДРБГ-Б,дозиметр-радіометр універсальний МКС-У, радіометр “Прип’ять”, дозиметр-радіометрМКС-05 “ТЕРРА”;  -        пошукових завдань: дозиметр-радіометр пошуковий МКС-07 “ПОШУК”,радіометри-дозиметри у- та Р-випроміню- вань РКС-01 “СТОРА - ТУ”, дозиметру-випромінювання індивідуальний з пошуковою функцією ДКС-02П “КАДМІЙ”;  -        індивідуальної дозиметрії: дозиметри ДКС-02К “КАДМІЙ”, ГО -32, “Юпітер”,дозиметр у-випромінювання ДКГ-21 “Ecotest CARD” (як автономний прилад, так і у складіавтоматизованої системи індивідуального дозиметричного контролю АСІДК-21);  -       побутового використання: дозиметр-радіометр побутовий МКС-05 “ТЕРРА-П”.        2.2.3.       Навчання працівників виконання правил та заходів безпеки  Навчання - це організований цілеспрямований процес оволодіння знаннями, умінням інавичками, передбачений відповідними керівними документами (навчальними планами,програмами і т.д.). Цей процес здійснюється з використанням досягнень багатьох наук,серед яких центральне місце займає педагогіка.  Педагогіка розробляє найважливіші фундаментальні питання виховання і розвиткулюдини на всіх основних етапах її життєдіяльності. Споконвічно педагогіка розвиваласяяк наука про виховання. Сучасна педагогіка вивчає також питання підготовки фахівцівдля всіх сфер діяльності людини.  Однією з найважливіших складових частин педагогіки є дидактика.  Основними поняттями, які використовуються в цій науці, є знання, уміння і навички. Самевони багато в чому зумовлюють принципи, методи й організаційні форми навчання.  Знання - це перевірений практикою результат пізнання навколишньої дійсності. Вониможуть бути життєвими, донауковими і науковими.  Життєві і донаукові знання набуваються людиною, як правило, в побуті, дошкільнихустановах, школі, професійно- технічних і інших навчальних закладах.  Сутність наукових знань полягає в розумінні дійсності в її минулому, сьогоденні імайбутньому, у достовірному осмисленні, поясненні й узагальненні фактів навколишньоїдійсності. Наукові знання здобуваються у вищій школі і наступній професійній діяльності.  Уміння - це здатність людини виконувати той чи інший вид діяльності (дії) на основіраніше отриманого досвіду. Надбані людиною уміння є важливим показником їїдіяльності і можуть стати властивістю особистості.  Навички - це здатність людини з визначеним ступенем автоматизму виконувати ті чи іншідії (прийоми). Навички прийнято поділяти на три види: рухові (моторні), сенсорні ірозумові. Основою моторних навичок є робота рухових органів (рук, ніг). Сенсорні(чуттєві) навички набуваються на основі роботи аналізаторів зору, слуху, нюху, дотику.Це, наприклад, навички визначення на слух якості роботи двигуна і т.п. Розумовінавички - це здатність швидко, без утруднень виконувати розумові операції під часвирішення певних завдань, оцінки ситуації тощо.  Процес оволодіння знаннями, уміннями і навичками при всіх формах навчання носитьдвосторонній взаємозумовлений характер, у якому беруть участь той, хто навчає(викладач, керівник заняття) і ті, кого навчають (студенти, працівники установи та ін.),між якими встановлюється прямий і зворотний зв’язок. Основними елементами цьогопроцесу є: а) передача тим, кого навчають, знань, умінь і навичок (прямий зв’язок); б)здійснення контролю за якістю засвоєння навчального матеріалу, оволодіння знаннями,уміннями і навичками (зворотній зв’язок).  Ефективність навчання залежить від багатьох умов, важливе місце серед якихзаймають принципи, методи й організаційні форми навчання, що використовуються упроцесі навчання.  Основними дидактичними принципами навчання у вищій школі є:        -  науковість - навчати тому, що необхідно фахівцю в його професійній діяльності;      -  системність і послідовність, доступність і наочність;      -  свідомість і активність тих, кого навчають.    Усі дидактичні принципи навчання взаємозумовлені і являють собою систему основнихвимог, якими прийнято керуватися при організації й у процесі навчання. Реалізація цихпринципів дозволяє формувати у тих, кого навчають, наукові знання, що дозволяють убільшості випадків передбачати виникнення негативних явищ і попереджатинадзвичайні ситуації.  До важливих принципів навчання відносяться також принципи виховання тих, когонавчають. Зміст і спрямованість цих принципів визначається, як правило, категорією тих,кого навчають, змістом заняття й організаційними формами навчання.  Процес передачі тим, кого навчають, і засвоєння ними знань, умінь і навичок, а такожрозвиток пізнавальних здібностей здійснюється шляхом використання різних способівспільної роботи викладача і студентів, слухачів.  Навчання працівників підприємств, установ, організацій щодо забезпечення безпекиздійснюється за двома напрямками:  -        навчання правил та заходів безпеки під час виконання функціональних обов’язків;  -        навчання правил поведінки та дій в екстремальних умовах, у тому числі в умовахнадзвичайних ситуацій.  Зміст навчання працівників правил та заходів безпеки під час виконання функціональнихобов’язків великою мірою залежить від специфіки підприємства, установи, організації.Пр оте для всіх видів підприємств, установ, організацій існують загальні напрямкинавчання:  -        навчання щодо забезпечення пожежної безпеки;  -        навчання щодо забезпечення електробезпеки.  Навчання правил поведінки та дій в екстремальних умовах, у тому числі в умовахнадзвичайної ситуації, здійснюється за напрямками :  -        устрій, умови та правила використання засобів індивідуального і колективногозахисту;  -        правила поведінки при проведенні евакуації;  -        порядок надання першої невідкладної допомоги при ураженні людини фактораминебезпек.  При цьому навчання за цими напрямками здійснюється не тільки працівників потенційнонебезпечних об’єктів (радіаційно-, хімічно-, пожежо-, вибухонебезпечних), а й об’єктів,які потрапляють в зону можливого ураження у разі реалізації небезпеки.  
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