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Будьте готові до літа



Введення

Ця брошура є частиною ініціативи уряду
Ірландії щодо інформування широкої
громадськості з питань, які можуть вплинути
на них в літні місяці в Ірландії. Будь ласка,
враховуйте всі відповідні рекомендації
громадської охорони здоров'я і не забувайте,
що всі поїздки повинні розглядатися у
відповідності з діючими урядовими
рекомендаціями.
Актуальну інформацію можна знайти на
сайті www.gov.ie/covid19.

У літні місяці водні шляхи і пляжі Ірландії
стають дуже популярними. Все більше
людей відвідують сільську місцевість,
займаються активним відпочинком,
відвідують сімейні ферми або беруть
відпустку. Ці заняття пов'язані з певними
ризиками, і в цьому буклеті міститься
інформація про них.

На жаль, літні місяці можуть також принести
трагедію у вигляді нещасних випадків при
утопленні, нещасних випадків на фермах,
нещасних випадків на наших дорогах або
коли люди помирають від хвороб,
пов'язаних з літом. У цей період також часто
трапляються лісові пожежі

Інформація про те, як підготуватися і
залишатися в безпеці в ці літні місяці для
людини, сім'ї, будинка, ферми, підприємства
і школи, міститься в цьому буклеті і в
посиланнях/веб-адресах і телефонах, що
містяться в ньому. Ми радимо всім
ознайомитись з інформацією, що міститься в
цьому буклеті.

Буклет опублікований Управлінням з
планування на випадок надзвичайних
ситуацій Міністерства оборони за
дорученням урядової цільової групи з
планування на випадок надзвичайних
ситуацій.

Додаткова інформація, включаючи
аудіоверсію буклету, і корисні посилання є
на нашому сайті www.gov.ie/summerready.

Tá leagan Gaeilge den leabhrán seo ar fáil
freisin.
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Погодні умови

У північній півкулі метеорологічне літо
визначається Всесвітньою
метеорологічною організацією як три
найбільш теплі місяці - червень,
липень і серпень. Однак три місяці з
найбільшою кількістю сонячного
світла - це травень, червень і липень.
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ПРОГНОЗИ ПОГОДИ І ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Прогнози погоди і попередження Met Éireann
доступні на сайті
www.met.ie/forecasts/national-forecast і в додатку
Met Éireann App. Доступні докладні прогнози на 7
днів для більш ніж 1 000 названих місць по всій
Ірландії. Крім того, на сайті та в додатку є
додаткова функція, яка використовує GPS-дані
про місцезнаходження, щоб надати детальний
прогноз на 7 днів для даного населеного пункту.

ПОСЛУГИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПОГОДНІ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Push-повідомлення про погодні попередження
тепер доступні в додатку Met Éireann. Натисніть
Меню/Мої попередження/Додати. Ви можете
налаштувати повідомлення для будь-якого округу і
типу попередження. Ви також можете підписатись
на отримання повідомлень про попередження по
електронній пошті на сайті
www.met.ie/warnings/login.

УЛЬТРАФІОЛЕТОВЕ
ВИПРОМІНЮВАННЯ/СОНЯЧНІ ОПІКИ

Ультрафіолетовий індекс (UVI) дає уявлення про
можливості пошкодження шкіри. Якщо UVI
дорівнює 3 або вище, необхідно захищати шкіру. В
Ірландії з квітня по вересень UVI зазвичай
дорівнює 3 або вище, навіть коли хмарно.
Плануйте свій день так, щоб обмежити час
перебування на сонці, коли ультрафіолетове
випромінювання найбільш сильне, зазвичай з 11
ранку до 15 години дня.

http://www.met.ie/forecasts/national-forecast
http://www.met.ie/warnings/login


Якщо скрізь хмарно, то UVI є низьким або помірним
(від 3 до 4), але сонячний опік все одно може
виникнути.

В Ірландії хмарність може змінюватися від місця до
місця і від часу до часу, а з-за холодного вітру влітку
часто буває прохолодно.

Тим не менш, 20-хвилинний сонячний інтервал може
викликати сонячний опік. Захистіть себе та дітей,
дотримуючись правил захисту від сонця з квітня по
вересень.

Плануйте заздалегідь і перевіряйте рівень
ультрафіолетового випромінювання у найближчих
районах на сайті Met Éireann за адресою
www.met.ie/uv-index.

Плануйте заздалегідь і перевіряйте рівень
ультрафіолетового випромінювання поблизу від вас на
веб-сайті Met Éireann за адресою www.met.ie/uv-index.

ВІТРИ І ХВИЛІ

При сильному вітрі на озерах і узбережжях можуть
виникати високі, потенційно небезпечні хвилі.
Навіть при слабкому вітрі або штилі високі хвилі (
качка) можуть впливати на узбережжя/пляжі. Вітер
може перевищувати загальні пороги
попередження на відкритих ділянках, таких як
узбережжя і височини, а також на деяких низьких
ділянках з-за ефекту воронки. Шторм
оголошується Національною метеорологічною
службою, коли прогнозується вплив вітру
помаранчевого або червоного рівня на велику
територію.

ГРОЗИ

У разі грози пам'ятайте про небезпеку блискавок і
не укривайтеся під парасолькою або на дереві.
Небезпечно перебувати на відкритій воді. Будьте
обережні зі стаціонарними телефонами або
будь-якими металевими предметами, які
з'єднуються з землею. Блискавка може двічі
вдарити в одне і те ж місце. Раптові сильні зливи
можуть призвести до зливових потопів і поганої
видимості. Вони можуть супроводжуватися
небезпечним шквалистим вітром і потенційно
руйнівними градами.
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ПРОГНОЗИ ЩОДО ПИЛКУ

Met Éireann випускає прогнози по пилку
(низька/середня/висока) з березня по
жовтень (в 2021 році оновлювався з квітня
по вересень). Існує чотири основних типи
пилку:

● Дерево

● Трава

● Спори грибів

● Бур'ян

Висока алергенність

Основний період цвітіння (10-90%)

Ранній / пізній період цвітіння
(0,5-99,5%)
Можливе виникнення

Середня алергенність

Основний період цвітіння (10-90%)

Ранній / пізній період цвітіння
(0,5-99,5%)
Можливе виникнення

Низька/відсутність алергенності

Основний період цвітіння (10-90%)

Ранній / пізній період цвітіння
(0,5-99,5%)
Можливе виникнення
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Безпека на воді

ПОРАДИ ЩОДО БЕЗПЕКИ НА ВОДІ

● Навчіться плавати і придбайте
навички порятунку життя (включаючи
серцево-легеневу реанімацію).

● Інструкції можна отримати в
затверджених навчальних закладах.
Додаткову інформацію можна знайти
на сайті www.safetyzone.ie.

● При вході у воду переконайтеся, що у
вас є досвід або з вами знаходиться
досвідчена людина. Повідомте іншим
людям на березі про свої плани і час
повернення.

● Запам'ятайте розташування
найближчого кільцевого буя на
випадок надзвичайної ситуації.

● Займаючись водними видами
діяльності, не пийте перед цим.

● По можливості купайтеся на спеціально
відведених, що охороняються
рятувальниками водоймах і пляжах, між
прапорами. Залишайтеся на своїй глибині.

● Виконуйте всі накази рятувальників і
звертайте увагу на знаки.

● Запитуйте поради у місцевих жителів і
рятувальників про небезпеки та ризики у
незнайомому водному середовищі.

● Завжди надягайте індивідуальний плавучий
засіб/рятувальний жилет при катанні на човні
або під час риболовлі і переконайтеся, що
його ремені правильно підігнані.

● Одягайте підходящу одежу, наприклад,
гідрокостюм або теплий водонепроникний
одяг.
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ПОРАДИ ЩОДО БЕЗПЕКИ НА ВОДІ

● Любителі прогулянок по берегу і пляжу повинні триматися подалі від краю, бути пильними,
побоюючись сходження на мілину під час припливу.

● Завжди носіть з собою мобільний телефон і в екстрених випадках телефонуйте 112 або 999 -
попросіть з'єднати вас з береговою охороною.

● Перш ніж увійти у воду або наблизитися до неї, перевірте прогноз погоди і час припливів і
відливів.

● Ніколи не заходьте у воду вночі або з настанням темряви.

● Не використовуйте надувні іграшки на відкритій воді і не виплывайте за чим-небудь, що дрейфує.



БЕЗПЕЧНЕ КУПАННЯ

Купайтеся у спеціально відведених місцях
для купання, де чергують рятувальники.
Див. списки на сайті www.watersafety.ie.

Якщо поблизу немає спеціально відведених
місць для купання, купайтеся у відомих
безпечних традиційних місцях для купання,
де встановлені кільцеві буї. Перед тим як
увійти у воду, переконайтеся, що буй
знаходиться у жовтій коробці.
Переконайтеся, що у краю берега є
неглибокий полог, щоб ви могли безпечно і
легко входити і виходити з води:

● Знайте припливи і відливи і пам'ятайте
про течії.

● Ніколи не стрибайте і не пірнайте у разі
прихованих небезпек.

● Залишайтеся на своїй глибині і пливіть
паралельно берегу.

● Ніколи не чиніть тиску на інших, щоб
змусити їх ризикувати.

● Навчіться користуватися обладнанням,
перш ніж випробувати його.

● Входьте в прохолодну воду повільно,
даючи тілу акліматизуватися.

● Щоб врятуватися від розривного течії,
що відносить вас в море, зберігайте
спокій і пливіть паралельно берегу,
поки не звільнитеся.

● Ніколи не плавайте, коли вам жарко
або ви втомилися.

● Не плавайте в кар'єрах, водосховищах
ESB і на спусках

ВПЛИВ ХОЛОДНОЇ ВОДИ/ШОК

Коли холодна вода стикається з вашою шкірою,
реакція холодового шоку викликає негайну втрату
контролю над диханням, можливе запаморочення і
паніку. Це різко підвищує ризик раптового
утоплення, навіть якщо вода спокійна і ви вмієте
плавати. У тих, хто пережив це, але не міг
вибратися з води, поступове охолодження тіла
призводить до гіпотермії і охолодження м'язів, що
ускладнює або робить неможливим плавання. Діти
остигають ще швидше, ніж дорослі.

Якщо ви впали в холодну воду, уникайте купання,
зберігайте спокій і розслабтеся. Утримуйтесь на
плаву або пливіть по воді, витягуючи з води як
можна більшу частину тіла. Щоб зменшити
тепловіддачу, тримайте ноги разом, а лікті на боці.

ГІПОТЕРМІЯ

Прибережні прогулянки пов'язані з високим
ризиком залишитися на воді, так як люди можуть
опинитися в пастці під час припливу. Уникайте
прогулянок по піщаних берегах і тримайте дітей на
безпечній відстані від країв річок, каналів,
внутрішніх водних шляхів. Температура води може
бути низькою, що піддає людей ризику холодового
шоку і переохолодження. при раптовому зануренні
у воду.

Для отримання додаткової інформації про
симптоми, профілактику і наступних методах
лікування гіпотермії відвідайте сайт
www.watersafety.ie.
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Будьте готові до літа

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ БУЙ

● Відійдіть від кромки берега і встановіть

голосовий контакт з людиною, крикнувши

"Бий ногами!".

● Знайдіть найближчий буй (жовта

коробка).

● Закріпіть кінець мотузки або тримайте

його в руці.

● Утримуючи буй, зробіть замах назад, а

потім кидком під мишку випустіть вперед

з криком: "Буй! Буй! Буй!".

● Прагніть приземлити буй за людиною,

щоб буй потрапила в його руки.

● Попросіть людину тримати буй. Повільно

потягніть його до землі, підтримуючи

його.

● Покличте на допомогу інших, якщо є

можливість

Повідомляйте про зниклі буї місцевій
владі або капітану порту.

Інформацію про плавання у відкритій воді можна
знайти на сайті: www.watersafety.ie/ open
water-swimming.
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РОЗРИВНІ СТРУМИ

Розривні струми - це сильні течії, які починаються

біля берега і спрямовуються у бік моря, швидко

виводить вас із зони комфорту, з мілководдя на

велику глибину. Розривні струми є головною

небезпекою для всіх відвідувачів пляжу.

Вони особливо небезпечні для слабких або не

вміючих плавати людей. Розривні струми

найчастіше утворюються в низьких місцях або на

піщаних косах, а також поблизу таких споруд, як

хвилерізи, причали і пірси.

Як визначити розривні струми:

● Канал з вируючою, неспокійною, зеленою,

більш глибокою водою.

● Область з помітною зміною кольору води,

зазвичай темно-зеленого або синього

кольору при сонячному світлі.

● Лінія піни, водоростей або сміття, неухильно

рухається в бік моря.

● Злам набігаючої хвилі

Пам'ятайте: Зелена вода - це погано;
біла вода - добре.

Розривні струми часто не відразу і не легко
розпізнаються звичайним відвідувачем пляжу.

В сонцезахисних окулярах з поляризацією легше
побачити приливні течії. Спитайте поради у
рятувальника.

Поради з виживання в розривному струмі:

● Якщо ви потрапили в приливну течію,
зберігайте спокій, щоб зберегти енергію і
ясно мислити.

● Не намагайтеся плисти проти течії.
Пливіть проти течії в напрямку, наступному
за береговою лінією. Вибравшись з течії,
пливіть до берега.

● Якщо ви не можете виплисти з розривної
течії, пливіть або спокійно ступайте по воді.
Вибравшись з течії, пливіть до берега.

● Якщо ви все ще не можете дістатися до
берега, приверніть до себе увагу,
повернувшись обличчям до берега і кличучи
на допомогу.

● Якщо ви бачите, що хтось потрапив у біду,
покличте на допомогу рятувальника. Якщо
рятувальника немає, попросіть кого-небудь
зателефонувати за номером 999 або 112.

● Киньте жертві розривної течії що-небудь
плавуче і прокричіть Інструкції про те, як
врятуватися.

● Пам'ятайте, що багато людей тонуть,
намагаючись врятувати когось іншого від
розривної течії.

11



Будьте готові до літа

Завжди надягайте рятувальний жилет на воді
або біля води

БЕЗПЕКА НА ВОДІ В БУДИНКУ І ПОРУЧ З НИМ

Кожен рік діти гинуть в результаті нещасних
випадків при утопленні в будинку або поруч з ним.
Діти піддаються найбільшому ризику, так як
вважають, що їхній будинок безпечний, але існує
безліч небезпек.

Пам'ятайте, що утоплення може статися навіть на
мілководді, в таких місцях, як:

● Струмки.

● Дренажі в кінці саду.

● Рибні або садові ставки.

● Ігрові басейни або плавальні басейни.

● Колодязі.

● Бочки або резервуари для води.

● Резервуари для відходів або ями для
гнойової рідоти

ЯКІСТЬ ВОДИ

Щоб дізнатися, на яких пляжах якість води безпечна
для купання, слід зайти на сайт Агентства з
охорони навколишнього середовища США
www.beaches.ie.

На сайті представлена остання інформація про
більш ніж 200 водах для купання, взятих місцевими
органами влади протягом купального сезону, який
триває з 1 червня по 15 вересня. Також доступна
інформація про погоду, припливах і відливах і
зручності.

Інформація про безпеку на воді переведена
ірландською, білоруською, китайською,
чеською, латвійською, литовською, польською,
румунською та словацькою мовами.

Див. www.watersafety.ie

Завжди дивіться за дітьми поблизу води.
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Ви не можете визначити глибину ями, якщо вона
заповнена водою.

Знайте про небезпеки навколо будинку:

● Дорослі повинні обгородити будь-які річки,
струмки або стоки, що протікають поруч з
будинком.

● Дорослі завжди повинні стежити за грою в
басейнах для плавання.

● Басейни слід спорожняти відразу після
використання.

● Отвори або дренажі, що залишилися після
будівельних робіт, повинні бути закриті.

● Приватні басейни повинні бути обгороджені.

● Басейни повинні мати кришки, якими можна
надійно закріпити.

● Якщо ваш будинок знаходиться на фермі,
тримайтеся подалі від ями з гноєм.

● Дощові бочки, резервуари для води,
колодязі, ставки з рибою повинні бути
закриті дротяною сіткою або металевими
решітками.

● У теплу погоду подбайте про те, щоб
забезпечити належний догляд за домашніми
тваринами.

Дізнайтеся, як надати допомогу:

● Якщо ви бачите, що хтось потрапив у біду,
наберіть 999 або 112 і попросіть викликати
берегову охорону.

● Ви, ваша сім'я і ваші друзі можете навчитися
безпеки на воді, плавання, порятунку і
рятувальним навичкам на сайті
www.watersafety.ie.
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Будьте готові до літа

Будьте уважні до води

Круглий рік, але особливо влітку, ми всі
повинні стежити за кількістю споживаної
води і намагатися використовувати
тільки те, що нам необхідно.

У ВАННІЙ КІМНАТІ

Приймайте душ замість ванни. Душ витрачає лише
половину води, необхідної для прийняття ванни.

Витрачайте в душі менше часу. У середньому душ
витрачає 10 літрів води в хвилину, тому, приймаючи
душ коротше, ви заощадите воду.

Не забувайте вимикати кран, коли чистите зуби.
Працюючий кран може витратити до шести літрів
води в хвилину.

НА КУХНІ

Слідкуйте за тим, щоб пральна і посудомийна
машини завжди були повністю завантажені перед
пранням, щоб економити воду і гроші на рахунках
за електроенергію.

Використовуйте тазик в раковині. В тазику зручно
мити посуд вручну або збирати воду для миття
овочів і фруктів, яку можна використовувати для
поливу рослин. Тримайте глечик з водою в
холодильнику. Очікування, поки з крана піде
холодна вода для пиття, може витратити більше 10
літрів води за день.
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У САДУ

Використовуйте лійку для поливу троянд у саду
і відро і губку для миття автомобіля. За одну
годину зі шланга витрачається більше води, ніж
середня сім'я за день.

Поливайте свої рослини рано вранці або пізно
ввечері. Це заощадить випаровуючуся воду і
дозволить уникнути опіків рослин. Додайте в
садовий грунт шари рослинного матеріалу,
наприклад, кори або соломи, щоб допомогти
утримувати більше води.

ІСТОРІЯ ВОДИ

Для отримання більш повної інформації про
критичну цінності нашого найціннішого
природного ресурсу дивіться документальний
фільм "Історія води" на сайті
www.water.ie/storyofwater. У ньому
представлений унікальний погляд на поточний
національний проект з модернізації системи
питного водопостачання та очищення стічної
води в країні.

ДЛЯ БІЗНЕСУ

Ви можете розглянути можливість переходу на
більш водоефективні прилади. Наприклад,
водозберігаючі крани, душові лійки, унітази та
посудомийні машини можуть істотно змінити
ситуацію. Вибір на користь впровадження
безводних процесів може значно знизити вплив
води на вашу компанію. Сюди можна віднести
повітряні пилососи, струмені повітря під
високим тиском і сухе підмітання.

Існують і більш дешеві альтернативи. Ви
можете встановити систему подвійного
змиву в старі унітази або вкласти кошти в
пакети для туалетного баку.
Підприємства, де є душові, можуть також
вкласти кошти в таймери для душу.

Підприємства можуть прийняти участь у
програмі Irish Water по охороні водних
ресурсів, яка включає в себе прийняття
зобов'язання щодо охорони водних
ресурсів, проходження безкоштовного
онлайн-навчання з охорони водних
ресурсів та реєстрацію для отримання
статусу сертифікованого спеціаліста з
охорони водних ресурсів. Більш детальну
інформацію можна знайти на веб-сайті
Business Water Conservation Hub за
адресою www.water.ie.

http://www.water.ie/storyofwater
http://www.water.ie./


Будьте готові до літа

Прибережні водні види діяльності

Берегова охорона несе загальну
відповідальність за координацію
пошуково-рятувальних робіт на морі, на
узбережжі Ірландії і на певних внутрішніх
водних шляхах.

Берегова охорона також надає допомогу
у пошуку і рятуванні на суші і забезпечує
цілодобове чергування.

Зв'язатися зі службою берегової охорони можна за
наступними номерами:

● Набрати номер 112/999 і попросити
викликати берегову охорону.

● Морська УКХ-радіостанція, канал 16.
● Активувати персональний локаторный маяк

(PLB) або електронний радіомаяк із
зазначенням розташування (EPIRB).

Усім, хто планує вийти в море на будь-якому судні,
настійно рекомендується завжди надягати
відповідний індивідуальний плавучий засіб (PFD)
або рятувальний жилет та мати при собі морське
УКХ-обладнання в якості основного засобу зв'язку в
разі лиха та для забезпечення безпеки. Крім того,
настійно рекомендується мати при собі EPIRB
та/або PLB як вторинні засоби оповіщення про
лихо. Мобільні телефони НЕ повинні розглядатися
в якості підходящої заміни.

Перш ніж розглядати будь-яку діяльність на воді
або в прибережній зоні у літні місяці, берегова
охорона рекомендує спочатку "зробити паузу".

Ретельно сплануйте свою діяльність, детально
опишіть, куди і як ви прямуєте, який одяг (або ЗІЗ)
може знадобитися для захисту від сонця, від води і
при будь-якій раптовій зміні погоди, а також
повідомте про свої наміри (наприклад, куди ви
прямуєте, з ким і коли ви повинні повернутися).

Завжди беріть з собою засіб ефективного
оповіщення про свою біду, достатню кількість питної
води та правильне спорядження для того виду
діяльності, який ви плануєте.

Знайте, як користуватися своїм спорядженням у
надзвичайних ситуаціях, та завжди надягайте
індивідуальне рятувальний засіб/рятувальний
жилет, коли знаходитесь поруч з водою або на воді.

Використовуйте легкодоступні джерела інформації
для перевірки умов навколишнього середовища
(погоди і припливів і відливів) перед поїздкою.

Негайно зверніться за допомогою, якщо ви або
хтось, кого ви помітили, можливо, потрапив у
скрутне становище, зателефонувавши за
телефоном 999/112 або використовуючи
УКХ-радіостанцію - канал 16 і попросивши
викликати берегову охорону.

Насолоджуйтесь прекрасною природою Ірландії
безпечно і дійте відповідально.
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Якщо ви бачите, що хтось потрапив
у біду чи думаєте, що він потрапив
у біду на воді або на узбережжі;

Наберіть 112/999 або
використовуйте морську
УКХ-радіостанцію - канал 16 і
попросіть викликати берегову
охорону.



Будьте готові до літа

Подорож за кордон

ПЕРЕД ПОЇЗДКОЮ

Рада по громадській охороні здоров'я:
Приймаючи рішення про міжнародну поїздку, ви
повинні враховувати стан свого здоров'я в
цілому, вакцинальний статус та ситуацію в
області суспільної охорони здоров'я в інших
країнах. Якщо ви заразитеся COVID-19,
перебуваючи за кордоном, ви можете
зіткнутися з затримками і додатковими
витратами до повернення в Ірландію. Ви також
повинні знати, що обмеження на COVID-19
можуть бути змінені в найкоротші терміни.

ПЕРЕВІРТЕ ПОРАДИ ЩОДО
ПОДОРОЖЕЙ ДЛЯ ВАШОГО МІСЦЯ
ПРИЗНАЧЕННЯ

Планування подорожей:

● При плануванні поїздки відвідайте наші
поради щодо подорожей для більш ніж
200 країн, щоб отримати найактуальнішу
інформацію: www.dfa.ie/
travel/travel-advice/.

● Слідкуйте за нами у Twitter
@DFATravelWise

● Ознайомтеся з нашим розділом "Знати,
перш ніж їхати", щоб отримати корисні
поради по місцевим законам і звичаям,
безпеки та іншого:
www.dfa.ie/travel/knowbefore-you-go/.

● Будьте готові - зареєструйте свої дані у
нас, і ми зможемо зв'язатися з вами і
надати допомогу, якщо це буде
необхідно і можливо, у разі
непередбаченої кризи, такої як стихійне
лихо або громадянське заворушення,
або якщо у вас виникне надзвичайна
ситуація в сім'ї під час вашого
перебування за кордоном: Реєстрація
громадян - Міністерство закордонних
справ (dfa.ie)

Ознайомтеся з нашим Спільною радою з
подорожей для отримання останньої інформації
https://www.dfa.ie/travel/travel-advice/coronavirus/
general-covid-19-travel-advisory/ і звертайтеся до
нас з будь-якими питаннями за адресою
traveladvice@dfa.ie.
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Для отримання додаткової інформації по комплексному туристичному страхуванню
відвідайте наш сайт: www.dfa.ie/travel/know-before-you-go/travel-insurance-and-health/.

ОФОРМІТЬ КОМПЛЕКСНЕ ТУРИСТИЧНЕ
СТРАХУВАННЯ

Ми настійно рекомендуємо вам оформити
комплексне туристичне страхування, яке може
заощадити вам і вашій родині багато грошей,
якщо щось піде не так. Воно також гарантує, що
ви отримаєте необхідну медичну допомогу,
коли вона вам знадобиться. Лікарняні рахунки
можуть швидко обчислюватися тисячами євро,
а медична евакуація назад до Ірландії може
обійтися в тисячі євро дорожче.

Як резидент Ірландії ви маєте право на
отримання медичної допомоги через державну
систему в країнах Європейського союзу (ЄС),
Європейської економічної зони (ЄЕЗ) або
Швейцарії, якщо ви захворіли або отримали
травму під час тимчасового перебування там.
Переконайтеся, що ви отримали або
продовжили свій EHIC (нова назва E111) перед
поїздкою, і пам'ятайте, що він необхідний для
кожної людини, що подорожує у вашій групі.

ЧИ ДІЙСНИЙ ВАШ ПАСПОРТ?

● Перед бронюванням перевірте, чи всі
паспорти у вас і членів вашої сім'ї в порядку.

● Якщо ви продовжуєте паспорт або подаєте
заяву вперше, паспорт онлайн - це легкий
шлях до отримання паспорта. Простий у
використанні, він допоможе вам перевірити
правильність ваших документів і
фотографії, і ви також зможете
відслідковувати вашу заяву від початку до
його отримання.

● Паспортна картка: Ви також можете
використовувати Паспорт Онлайн для
подачі заяви на отримання Паспортної
картки, яка може бути використана для
поїздок в 31 країну Європейського Союзу
(ЄС) та Європейську економічну зону (ЄЕЗ),
а також у Швейцарію.

● Для отримання додаткової інформації
відвідайте сайт www.dfa.ie/passports/.
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ЕКСТРЕНА КОНСУЛЬСЬКА ДОПОМОГА ЗА
КОРДОНОМ

Ми надаємо різноманітну допомогу і підтримку
громадянам, які потрапили в біду за кордоном.
Цілодобова екстрена консульська допомога
доступна через наші посольства і консульства,
а також через відділ консульської допомоги в
Дубліні.

Допомога надається в рамках повноважень
нашого Статуту консульської допомоги
Департаменту закордонних справ (dfa.ie).

Якщо у вас виникли труднощі під час
перебування за кордоном і вам потрібна
консульська допомога, зв'язатися з відповідним
посольством або консульством можна за
адресою: www.dfa.ie/embassies/
irish-embassies-abroad/

Якщо ви знаходитесь в Ірландії і
телефонуєте від імені члена сім'ї або
близької людини за кордоном, з відділом
консульської допомоги можна зв'язатися за
телефоном +353 (0)1 4082527 у робочий
час чи неробочий час за телефоном +353
(0)1 4082000 у випадку дійсно надзвичайної
ситуації. Крім того, ви можете надіслати
нам свій запит у письмовому вигляді тут:
Контактна форма консульської допомоги -
Департамент закордонних справ (dfa.ie)

Ми рекомендуємо всім громадянам, які
виїжджають за кордон, зареєструватися в
місцевому посольстві або консульстві:
Реєстрація громадян - Департамент
закордонних справ (dfa.ie). Ця інформація
дозволить нам зв'язатися з вами у разі
кризи або надзвичайної ситуації в цьому
місці.

Зверніть увагу, що телефонувати в
неробочий час або використовувати
телефонний номер екстреної допомоги
Консульського управління слід тільки у
випадку дійсно надзвичайної ситуації.
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Безпека на дорогах

ПОРАДИ З БЕЗПЕКИ ВОДІННЯ У ЛІТНІЙ
ПЕРІОД

Поїздки повинні здійснюватись тільки у
відповідності з діючими урядовими
рекомендаціями.

Незважаючи на поширену думку, літо -
найнебезпечніший час року на наших дорогах.
Влітку, коли немає очевидних небезпек, погода
гарна, а дні світлі, ми послаблюємо пильність.

На жаль, влітку спостерігається збільшення числа
жертв серед пішоходів, велосипедистів і
мотоциклістів. Із-за гарної погоди на вулицях
з'являється більше людей. Як водії, ми повинні бути
напоготові. Знижуйте швидкість і чекайте
несподіванок.

Всі учасники дорожнього руху повинні
пам'ятати про небезпеку алкоголю в літні
місяці - ніколи не пийте і не сідайте за кермо, і
завжди пам'ятайте про небезпеку на
наступний ранок. Алкоголь є фактором 38%
аварій зі смертельним результатом.

В цю пору року на дорогах збільшується
кількість сільськогосподарських машин.
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Будьте готові до літа

Якщо ви застрягли за трактором, будьте терплячі і
не піддайтеся спокусі зробити дурний або
необдуманий обгін, так як трактор може
несподівано повернути в прихований попереду
в'їзд. Завжди стежте за сільськогосподарською
технікою, яка виїжджає з полів і фермерських
дворів.

Фермери теж повинні пам'ятати про безпеку.
Якщо ззаду наростає потік машин, тримайтеся
лівіше, де це безпечно, щоб дати можливість
іншим безпечно проїхати. Водіям
сільськогосподарських машин також слід
пам'ятати про наступне:

● Регулярно мийте колеса, щоб уникнути
попадання бруду і каміння на дорогу
загального користування.

● Звертайте увагу на низькі мости, нависаючі
дерева, повітряні кабелі і нерівності
дорожнього покриття, які можуть призвести
до зміщення і можливого перекидання
вантажу.

● Будьте особливо обережні при
перевезенні таких матеріалів, як муловий
силос, гнойова рідота, пісок і гравій, і
переконайтеся, що вантаж накритий
відповідним покриттям, наприклад,
брезентом або сіткою, щоб вантаж не
пролився або не висипався на дорогу або
на рухомий слідом транспорт, створюючи
загрозу безпеці дорожнього руху.

● Водійські дзеркала мають забезпечувати
достатній огляд дороги позаду, а всі
сільськогосподарські транспортні засоби
повинні мати справні гальма як на
тракторі, так і на причепі. Всі
сільськогосподарські транспортні засоби
повинні бути оснащені робочими фарами,
відбивачами і індикаторами.

● Не завантажуйте/перевантажуйте причепи
так, щоб вони були нестійкі на дорозі.

● Не перевозьте пасажирів, якщо трактор не
обладнаний для їх перевезення.



● Великі сільськогосподарські транспортні
засоби повинні розглянути можливість
використання автомобіля супроводу для
попередження інших учасників
дорожнього руху та забезпечити рух
тракторів на швидкості, відповідної
дорожнім умовам.

Автомобілісти, буксуючі автофургон чи які мають
будинок на колесах, повинні мати достатній
безперешкодний огляд в обидва дзеркала
заднього виду/крила автомобіля. При
необхідності встановіть додаткові дзеркала.Рух
заднім ходом автофургона важкий.
Попрактикуйтеся їздити заднім ходом, але
переконайтеся, що це робиться в безпечному
місці і що вас хтось направляє.

● Важливо, щоб ваш будинок на колесах
або фургон був придатний для їзди. Якщо
ви плануєте використовувати будинок на
колесах, перевірте, чи є у нього чинний
сертифікат CVRT.

● Дітей можна перевозити на задніх
сидіннях в автобудинках за умови, що
вони використовують відповідний
дитячий утримуючий пристрій,
відповідний для їх росту і ваги.

● Пасажири можуть сидіти на задньому
сидінні автодома за умови, що вони
знаходяться на сидінні, призначеному
для використання під час руху
транспортного засобу.

● Переконайтеся, що категорія ваших прав
відповідає і дійсна для розміру і ваги
будинку на колесах, яким ви плануєте
управляти - RSA випустила зручну
брошуру і серію коротких відеороликів, в
яких міститься багато корисної інформації
про закон і безпечне буксирування
причепів. Відвідайте сайт www.rsa.ie для
отримання більш детальної інформації.

ПАМ'ЯТАЙТЕ

Як автофургон, так і причіп впливають на
роботу вашого автомобіля і на те, наскільки
добре ви можете керувати ним. Зокрема,
буксирування причепа збільшує витрату
палива вашого автомобіля і знижує його
здатність до прискорення та гальмування.
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Будьте готові до літа

ЧИ ГОТОВИЙ ВАШ АВТОМОБІЛЬ ДО ЛІТА?

Ви повинні стежити за тим, щоб ваш автомобіль
містився в придатному для руху стані, і кожні 10
000 - 15 000 кілометрів пробігу проводити повне
технічне обслуговування. Є також деякі речі, які
ви можете зробити самі:

● Фари - переконайтеся, що всі індикатори
і фари чисті і працюють.

● Рідини - Переконайтеся, що рівень води
в бачку доведений до максимальної
позначки. Також може знадобитися
долити охолоджуючу рідину і омивач
скла.

● Масло - Перевірте стан масляного бака і
при необхідності долийте масло.
Шукайте сліди витоків на землі під
автомобілем.

● Електрика - Перевірте приладову
панель до і після запуску двигуна.
Послухайте, чи не слабкий акумулятор, і
при необхідності замініть його.

● Склоочисники - регулярно очищайте їх і
замінюйте кожні 12 місяців.

● Шини - перевірте протектори шин і тиск у
них, включаючи запасні. Мінімальна
допустима межа становить 1,6 мм.

● Допомога в забезпеченні безпеки -
Перевірте керівництво по експлуатації
вашого автомобіля і дізнайтеся, чи є в
ньому технологія допомоги в забезпеченні
безпеки, наприклад, ABS.

● Будьте готові - візьміть з собою аптечку
першої допомоги, як мінімум 1 жилет або
куртку підвищеної видимості
(флуоресцентні і світловідбиваючі), як
мінімум 1 червоний попереджувальний
трикутник і ліхтар.

Додаткову інформацію про те, як підготуватися до
надзвичайних ситуацій при виїзді на дорогу,
включаючи рекомендації по технічному
обслуговуванню і ремонту автомобіля, а також
перевірці безпеки автомобіля, можна знайти на
сайті RSA www.rsa.ie.
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Будьте обережні з вогнем

Тривала весняна посуха може сприяти
виникненню лісових пожеж, які можуть
загрожувати сільським громадам та
спустошувати середовище проживання
на височинах. Більшість лісових пожеж в
Ірландії є результатом діяльності
людини, тому їх можна уникнути.

ЗНАЙТЕ ПРО РИЗИКИ

● Пам'ятайте про ризик виникнення пожеж в
періоди весняної і літньої посухи.

● Ризик пожеж зазвичай вище навесні, ніж
влітку.

● Типи земель, найбільш схильних до
лісових пожеж в Ірландії, включають
торфовища, болота для зрізання дерну,
піднесені ділянки та прилеглі до них
незрілі лісові масиви.

● В умовах екстремальної посухи рослинні
пожежі можуть виникати на висохлих
травах та інших культурах на різних типах
сільськогосподарських угідь, навіть у
низинних районах.

● Активне ведення сільського господарства,
відповідний випас худоби та інші заходи
щодо зменшення кількості палива можуть
ефективно знизити ризик виникнення
пожежі.

● Попередження про пожежну небезпеку
випускаються для того, щоб
проінформувати керівників земельних
ресурсів про переважаючі умови пожежної
небезпеки в період з березня по вересень
і дозволити своєчасно вжити заходів щодо
забезпечення готовності.

Під час гасіння пожеж не літайте на безпілотниках поблизу пожеж або пожежних операцій, так
як це може створити серйозну загрозу безпеці повітряних операцій, льотних екіпажів і людей
на землі. Дрони, літаючі поблизу повітряних суден, представляють серйозну небезпеку і
можуть перешкодити зусиллям по гасінню пожежі
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Будьте готові до літа

Додаткова інформація про обмеження на вирубці живих насаджень і випалювання доступна
за адресою: www.npws.ie/legislation/irish-law/restrictionscutting-hedgerows

ЗАХИСТІТЬ СВІЙ БУДИНОК

● Переконайтеся, що небезпечна
легкозаймиста рослинність, така як очерет,
осинник і трави, знаходиться на низькому
рівні, щоб знизити ризик пожежі.

● Для захисту будівель необхідно
підтримувати вільний від палива простір не
менше 30 м.

● Тримайте під'їзні шляхи вільними. Визначте
джерела води, гідранти та відкриті джерела
води і тримайте їх вільними від перешкод.

● Допомагайте літнім або вразливим сусідам
управляти ризиками і підтримувати
рослинність на безпечному рівні довкола
їхніх будинків.

● Повідомляйте про будь-яку підозрілу
активність в Національну поліцію, а про
неконтрольовані або залишені без нагляду
пожежі негайно повідомляйте в службу
порятунку за телефоном 112 або 999.

КОРИСТУВАЧІ СІЛЬСЬОЇ МІСЦЕВОСТІ

● Не розпалюйте багаття в лісах, зонах
відпочинку та інших об'єктах
інфраструктури або поблизу них.

● Паркуйтесь відповідально, не блокуйте
шляху доступу для екстрених служб.

● Дотримуйтесь всіх знаків і вказівок
власників землі та уповноважених
посадових осіб.

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ З ВОГНЕМ НА ФЕРМІ

Багато весняних лісових пожеж виникають в
результаті невдалих спроб контрольованого
випалювання на височинах. В умовах
екстремальної посухи ненавмисні пожежі можуть
також вплинути на сільськогосподарську
діяльність у низинах і потенційно впливати на
навколишні населені пункти:

● Дотримуйтесь закону: Якщо немає інших
вказівок міністра відповідно до розділу
7(1) Закону про спадщину 2016 року, то
відповідно до вимог Закону про дику
природу (поправка) 2000 року злочином є
вирубка, корчування, випалювання або
інше знищення будь-якої рослинності, що
виростає на будь-якій землі в період з
березня по 31 серпня кожного року.

● Землевласникам, обвинуваченим у
незаконному випалюванні, загрожують
штрафи, тюремне ув'язнення і штрафи за
Базовою схемою оплати (BPS).

● Землевласники, які бажають провести
випалювання протягом встановленого
законом періоду, повинні завчасно
повідомити письмово всіх власників лісів
в радіусі однієї милі, а також пожежну
службу і місцевий відділ поліції.

● Враховуйте вплив диму на сусідні
населені пункти. Якщо є сумніви, не
паліть.

● Плануйте ймовірність виникнення пожежі
та підготуйте шляхи евакуації і місця
збору робітників, які обслуговують
обладнання, на випадок пожежі. В умовах
посухи тримайте під рукою цистерни з
водою протягом усього періоду збирання
врожаю.
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Додаткову інформацію про управління пожежами та захист від лісових пожеж можна знайти на
сайті: www.gov.ie/en/publication/642e6-forestry

ПОРАДИ З БЕЗПЕКИ ПРИ ПРИГОТУВАННІ
БАРБЕКЮ

Відпочинок на природі часто є відмінним способом
провести вільний час, але він має свій власний
набір унікальних пожежних ризиків, які не варто
недооцінювати.

Барбекю має бути безпечним і приємним
заняттям, але занадто легко відволіктися, коли
навколо вас друзі і сім'я під час приготування їжі.
Щоб уникнути травм або пошкодження майна,
дотримуйтесь цих простих заходів обережності:

● Ніколи не готуйте барбекю на балконі.

● Переконайтеся, що ваше барбекю
знаходиться в хорошому робочому стані.

● Переконайтеся, що барбекю знаходиться
на рівній площадці, далеко від
будинку/квартири, дерев або чагарників.

● Тримайте дітей, садові ігри і домашніх
тварин подалі від зони приготування їжі.

● Ніколи не залишайте барбекю без нагляду.

● Тримайте поблизу відро з водою або піском
на випадок надзвичайної ситуації.

● Ніколи не готуйте барбекю в парках, дикій
місцевості або на будь-яких ділянках в
безпосередній близькості від рослинності,
дерев і т. д.

● Переконайтеся, що барбекю охололо, перш
ніж намагатися його переміщати.

ЛІСОВІ РЕСУРСИ

Власники і керуючі лісами повинні розглянути
заходи по пом'якшенню наслідків пожежі, які
вони можуть прийняти для запобігання втрати
або пошкодження лісових ресурсів і місць
проживання в результаті пожежі:

● Оцінка ризику: Оцініть свою власність з
точки зору пожежного ризику і факторів
пом'якшення наслідків пожежі.

● Підготуйтеся: Для всіх лісів повинні бути
розроблені протипожежні плани.

● Будьте пильні: Власникам лісів слід бути
особливо пильними після тривалих
посушливих періодів. Поточний рейтинг
стану пожежної небезпеки лісів див. на
сайті
www.teagasc.ie/crops/forestry/forestfire-risk

● Співпрацювати: Співпраця між сусідніми
землевласниками має вирішальне
значення для успішної профілактики
пожеж. Власники лісів повинні
співпрацювати з сусідами в питаннях
планування пожеж і розділяти тягар
пожежного патрулювання і пильності.

● Негайно повідомляйте про пожежі: Якщо
ви побачили пожежу, не зволікайте,
одразу ж повідомте про неї в пожежну і
аварійну службу за телефоном 112 або
999. Не чекайте, поки хтось інший
зробить дзвінок.

● Повідомляйте про всі втрати; якщо ваш
ліс пошкоджений або знищений, як можна
швидше повідомте про це в поліцію і
Міністерство сільського господарства.
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Військові полігони

ВІЙСЬКОВІ ПОЛІГОНИ - ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо ви гуляєте на пагорбі в сільській місцевості,
зверніть увагу на спеціальні знаки, що позначають
військові полігони. Не заходьте на ці полігони, так як
ви можете постійно перебувати у ВЕЛИКІЙ
НЕБЕЗПЕЦІ з-за снаряди та інші небезпечні
боєприпаси.

ЧЕРВОНІ ПРАПОРИ позначають ЖИВУ
СТРІЛЯНИНУ.

Якщо ви збираєтеся відвідати Глен-оф-Имаал,
графство Уїклоу, ви можете отримати додаткову
інформацію, включаючи безкоштовні карти
місцевості, зв'язавшись з:

Служба наглядачів армійських полігонів,
Школа Сескин, Глен оф Имаал
Тел: (045) 404653

Слідкуйте за попереджувальними знаками і
БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ!
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Для отримання додаткової інформації про те,
як стати SunSmart, відвідайте сайт
www.hse.ie/sunsmart/.

Підготовка в галузі
охорони здоров'я

ЄВРОПЕЙСЬКА КАРТКА МЕДИЧНОГО
СТРАХУВАННЯ

Перед поїздкою за кордон обов'язково отримайте
безкоштовну Європейську карту медичного
страхування (EHIC). EHIC дозволяє вам отримати
необхідну медичну допомогу під час тимчасового
перебування в іншій державі ЄС або
Європейської економічної зони (ЄЕЗ) або
Швейцарії на тих же підставах і за тією ж
вартістю, що й житель цієї держави. У деяких
державах це може бути безкоштовно або за
зниженою ціною.

Вам потрібна карта для кожного члена вашої
родини. Це безкоштовно, та за подання заяви
плата не стягується. Після подачі заяви картка
приходить приблизно через десять робочих днів.

РАК ШКІРИ

Рак шкіри - найпоширеніший вид раку в Ірландії,
на який щорічно припадає більше 13 000
випадків. Число людей, у яких діагностується
рак шкіри, стрімко зростає, і у 2045 році цей
показник збільшиться майже в три рази. Однак
більшість випадків раку шкіри можна запобігти.
Рак шкіри розвивається, коли клітки
ушкоджуються і неконтрольовано зростають.

Вплив ультрафіолетових променів сонця або
соляріїв є найбільш поширеною причиною раку
шкіри. Ультрафіолетове випромінювання сонця
вимірюється за допомогою УФ-індексу, який в
Ірландії найбільш високий в період з квітня по
вересень навіть в похмурі дні. Щоб убезпечити
себе, обмежте час перебування на сонці, коли
ультрафіолетове випромінювання найбільш
сильне, зазвичай з 11 ранку до 3 годин дня. Ви
піддаєтеся більшому ризику, якщо проводите
багато часу на відкритому повітрі у зв'язку з
роботою або дозвіллям. Особливо важливо
захищати вразливу шкіру немовлят і маленьких
дітей. Шкіра дітей дуже чутлива до
ультрафіолетового випромінювання сонця.

Ви знайдете повну інформацію про те, як
подати заяву на отримання EHIC на сайті
www.hse.ie
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Захистіть свою шкіру

Знайте індекс ультрафіолетового
випромінювання: В Ірландії високий рівень
ультрафіолетового випромінювання з квітня по
вересень, навіть коли хмарно.

Будьте в безпеці, обмежуючи час перебування на
сонці, коли ультрафіолетове випромінювання
найбільш сильне, зазвичай в період з 11:00 ранку
до 3:00 вечора.

Наносьте сонцезахисний крем. Використовуйте
фактор 30 для дорослих і 50 для дітей. Наносьте
сонцезахисний крем з фактором захисту від
сонця (SPF) не менше 30+ для дорослих і 50+
для дітей, з високим ступенем захисту від
ультрафіолету і водостійкий. Наносьте крем
регулярно.

Жоден сонцезахисний крем не може забезпечити
100% захист, його слід використовувати разом з
іншими захисними заходами, такими як одяг і
тінь.

Не намагайтеся навмисно отримати засмагу.
Уникайте отримання сонячних опіків.
Ніколи не користуйтеся солярієм.

ПОРАДИ З ПІДТРИМАННЯ ПРОХОЛОДИ
У ЖИТЛОВОМУ ПРИМІЩЕННІ

● Підтримуйте прохолоду в своєму
житловому приміщенні. Це особливо
важливо для дітей, літніх людей, людей з
хронічними захворюваннями або тих, хто
не може за собою доглядати.

● Тримайте вікна, на які потрапляє сонячне
світло, закритими протягом дня і
відкривайте їх вночі, коли температура
знижується.

● Закривайте штори, на які потрапляє
ранкове або денне сонце.

● Вимикайте непотрібні світильники та
електроприлади - вони виділяють тепло.

Одяг: як можна більше закривайте шкіру, носіть
одяг з довгими рукавами, футболки з коміром,
одяг з щільного матеріалу, який не пропускає
сонячне світло.

Надіньте крислатий капелюх: Захистіть обличчя,
вуха і шию.

Шукайте тінь: Особливо якщо ви перебуваєте на
вулиці з 11 до 15 годин, і завжди використовуйте
сонцезахисний тент на дитячій колясці.

Надіньте сонцезахисні окуляри: Захистіть свої очі
від шкоди, надівши сонцезахисні окуляри з
УФ-захистом.

СПЕКА І ТЕПЛОВА ХВИЛЯ

Екстремальна спека може викликати виснаження,
тепловий удар і посилити вже наявні
захворювання. Найменші, люди похилого віку,
люди з хронічними захворюваннями і тяжкохворі -
це групи, які особливо схильні до ризику
виникнення проблем зі здоров'ям при підвищенні
температури. Ніколи не залишайте дітей самих в
гарячих автомобілях. Висока нічна температура
влітку (>15°C) може мати більш серйозні наслідки,
особливо для вразливих груп населення, ніж
висока денна температура. Захистіть себе та
дітей, дотримуючись правил захисту від сонця з
квітня по вересень.
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Люди з обмеженими можливостями

Це порада, яка може бути застосована до
будь-якої людині, однак вона містить деякі
додаткові елементи, які можуть бути
актуальні для людей з обмеженими
можливостями. Якщо можливо, дізнайтеся
про інвалідність родича чи сусіда і
запитайте його, як ви можете допомогти
йому в разі потреби. Організуйте
регулярні візити або телефонні дзвінки під
час суворої погоди.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

● Тримайтеся подалі від сонця в години,
рекомендовані Met Éireann.

● Пийте достатню кількість води.
Споживання води необхідно, але
занадто багато чаю або кави шкідливо.

● Носіть легкий, вільний одяг з бавовни і
капелюх для захисту від сонця.

● Носіть сонцезахисні окуляри з захистом
від ультрафіолетових променів.

● Носіть сонцезахисні засоби з фактором
захисту 30 і вище, з рейтингом 4 або 5
зірок UVA.

● Багато ліків, що відпускаються за
рецептом, можуть знижувати
переносимість спеки. Продовжуйте
приймати ліки, але при цьому стежте за
тим, щоб не замерзнути.

● У спекотну погоду слід звернути увагу на
такі небезпечні симптоми, як
непритомність і запаморочення,
задишка, блювання або наростаюча
сплутаність свідомості.

● При появі небезпечних симптомів
теплового удару негайно прийміть
заходи. Як можна швидше охолоньте.
Однак не приймайте аспірин або
парацетамол - це може погіршити ваш
стан. Тим не менш, продовжуйте
приймати всі інші приписані ліки.

● Зберігайте ліки в відповідності з
інструкціями на упаковці.
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● Зверніться до лікаря, якщо ви страждаєте
від хронічного захворювання або приймаєте
багато ліків.

● Спробуйте звернутися за допомогою, якщо
ви відчуваєте запаморочення, слабкість,
тривогу або сильну спрагу і головний біль;
перейдіть в прохолодне місце і виміряйте
температуру тіла. Випийте трохи води або
фруктового соку, щоб відновити сили.

● При хворобливих м'язових судомах
(особливо в ногах, руках або животі) негайно
відпочиньте в прохолодному місці і випийте
розчин для пероральної регідратації, що
містить електроліти.

● При необхідності зверніться за медичною
допомогою, якщо теплові судоми тривають
більше однієї години.

● Зв'яжіться зі своїм лікарем або
фармацевтом, якщо ви турбуєтеся про своє
здоров'я під час спеки, особливо якщо ви
приймаєте ліки, якщо ви відчуваєте себе
погано або у вас з'явилися незвичні
симптоми.

● Зверніть увагу на відчуття легкої
розгубленості, слабкість або проблеми зі
сном.

● Якщо ви страждаєте респіраторними
захворюваннями, уважно слідкуйте за
попередженнями Met Éireann про кількість
пилку.

● Зверніться за порадою, чи не може
перебування у приміщенні з кондиціонером
погіршити стан дихальних шляхів.

● Якщо ви глухих, слабочуючих або маєте
порушення мови, зареєструйтесь в
службі реагування на екстрені виклики
112 Text Service; вам може знадобитися
зв'язатися з екстреними службами.

● Якщо у вас є
собака-поводир/собака-помічник,
стежте за тим, щоб собака не
замерзала і була достатньо зволожена.

ПІДТРИМКА ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ, ЯКИМ МОЖЕ
ЗНАДОБИТИСЯ ДОПОМОГА

● Уважно стежте за людиною з
когнітивними порушеннями, так як вона
може бути не в змозі повідомити про
біду. В деяких випадках вони можуть
навіть не "відчути" жару або
дискомфорт.

● Переконайтеся, що у них є достатній
запас їжі і ліків.

● Переконайтеся, що у них є доступ до
електрики і води.

● Якщо у вас є сумніви в безпеці знайомої
вам людини з обмеженими
можливостями, зверніться за
допомогою в Національну поліцію або
місцеві служби охорони здоров'я і
соціального забезпечення.

Аудіофайл буклету доступний на сайті:
www.gov.ie/summerready
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Робоче місце

Управління з охорони здоров'я і безпеки відповідає
за регулювання здоров'я і безпеки працівників на
всіх робочих місцях, як в приміщенні, так і на
відкритому повітрі.

У літній період воно вимагає від роботодавців
забезпечити працівникам, які працюють у
приміщеннях, добре провітрювану і комфортну
робочу зону. Ті, хто змушений працювати на
відкритому повітрі, повинні бути захищені від
впливу надмірного сонячного світла, як зазначено
нижче. Законодавство не встановлює максимальну
робочу температуру для роботи як в приміщенні,
так і на відкритому повітрі.

Закон вимагає, щоб всі, хто працює на відкритому
повітрі, були захищені від впливу надмірного
сонячного світла під час роботи, тому роботодавці
зобов'язані вживати заходів безпеки для захисту
своїх співробітників.

Основною причиною раку шкіри є
ультрафіолетове (УФ) випромінювання сонця.
Працівники, які працюють на відкритому
повітрі, схильні до підвищеного ризику
захворювання раком шкіри, так як за родом
своєї діяльності вони піддаються впливу
ультрафіолетового випромінювання сонця.
Працівники, які працюють на відкритому
повітрі, можуть піддаватися впливу в 2-3 рази
більшої кількості ультрафіолетового
випромінювання, ніж працівники, які
працюють у приміщенні.

Для загального стану здоров'я корисно бувати
на свіжому повітрі. Ми просто повинні думати
про те, як захистити свою шкіру, перебуваючи
на вулиці.

КОРИСНІ САЙТИ
Ірландське онкологічне товариство
www.cancer.ie
SunSmart для працюючих на відкритому
повітрі
www.hse.ie/sunsmart
Програма охорони здоров'я ЄС
www.skinmama.eu
Захист від сонця на робочому місці Канада
www.sunsafetyatwork.ca
SunSmart Австралія
www.sunsmart.com.au/advicefor/workplaces
www.met.ie
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ЗАХИСНІ ЗАХОДИ РОБОТОДАВЦЯ

Існує цілий ряд наступних захисних заходів:

● У період з квітня по вересень плануйте
роботу на відкритому повітрі таким чином,
щоб обмежити тривалість та інтенсивність
впливу на працівників прямих сонячних
променів, особливо з 11 до 15 годин, коли
сонячні промені найбільш інтенсивні.

● УФ-індекс можна перевірити на сайті
www.met.ie/uv-index.

● Шкіру слід захищати, якщо УФ-індекс вище 3.

● Забезпечте тінь, якщо це можливо.

● Забезпечте перерви в роботі далеко від
прямих сонячних променів.

● Заохочуйте співробітників закривати
шкіру, носити одяг з опущеними
рукавами і піднятими комірами,
крислатий капелюх і сонцезахисні
окуляри, носити одяг з щільного
матеріалу, що не пропускає сонячне
світло.

● Надайте сонцезахисний крем з
широким спектром дії (UVA/UVB) SPF
не менше 30+.

● Забезпечте сонцезахисні окуляри.

● Самозайняті працівники повинні
забезпечити власні заходи безпеки.

● Надайте працівникам інформацію про
небезпеки, пов'язані з впливом сонця.

● Проінформуйте працівників про те, як
захистити свою шкіру.

Інформацію про те, як роботодавці і
працівники можуть спільно захищати
себе від ультрафіолету, можна знайти на
сайті www.hse.ie/sunsmart
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Ви і ваша ферма

ЗБЕРІГАЙТЕ БЕЗПЕКУ

Фермерство - заняття з високим рівнем ризику, і він
зростає при настанні екстремальних погодних умов.
Фермери повинні планувати, як мінімізувати
наслідки екстремально спекотної погоди для вашої
ферми і вашої родини.

ДБАЙТЕ ПРО СВОЮ ОСОБИСТУ БЕЗПЕКУ

● Завжди повідомляйте кому-небудь, коли і де
ви збираєтеся вийти на ферму і як довго вас
не буде.

● Насіть відповідний одяг і відповідні засоби
індивідуального захисту (навіть якщо в жарку
погоду це незручно).

● Знижуйте ризик захворювання раком шкіри,
захищаючи шкіру від ультрафіолетових
променів, особливо в період з квітня по
вересень.

● Носіть з собою заряджений мобільний
телефон і питну воду.

ТУРБОТА ПРО ІНШИХ

● На фермах діти завжди повинні
перебувати під наглядом.

● Відвідувачі (включаючи родичів)
можуть бути не знайомі з ситуацією на
фермі, тому їх слід супроводжувати при
відвідуванні ферми.

ДОГЛЯД ЗА ДОМАШНЬОЮ ХУДОБОЮ

● Переконайтеся, що у ваших тварин
завжди є достатній запас води та
корму.

● Забезпечте тваринам достатню
кількість укриттів/тіней.

● При перевезенні тварин враховуйте
погодні умови.

● Майте план дій на випадок
відключення електрики.

Додаткову інформацію можна отримати на
сайті:
www.gov.ie/en/publication/e881canimal-welfare

Міністерство сільського господарства має
спеціальну телефонну лінію та адресу
електронної пошти для повідомлень про
випадки жорстокого поводження з тваринами:

Телефон довіри з питань захисту тварин 01
607 2379

Електронна пошта:
animalwelfare@agriculture.gov.ie

http://www.gov.ie/en/publication/e881canimal-welfare
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ЕЛЕКТРИКА

Отримайте копію брошури " Хороша ферма....
Безпечна ферма" з сайту ESB Networks www.esb.ie
У ній ви знайдете все, що вам потрібно знати про
використання електричного обладнання на вашій
фермі:

● Для підключення і використання генераторів діють
спеціальні правила.

● Підключення повинно бути виконано кваліфікованим
електриком.

● ESB повинно бути повідомлено про передбачуване
використання генератора.

● Неправильне підключення може викликати
зворотню подачу", що представляє небезпеку для
вас, інших споживачів і обслуговуючого персоналу.

ІНШІ НЕБЕЗПЕКИ

● Не дозволяйте недосвідченим людям
використовувати обладнання.

● Переконайтеся, що устаткування/машини пройшли
належне технічне обслуговування і знаходяться в
хорошому робочому стані.

● Будьте обережні при використанні обладнання, яким
ви, можливо, давно не користувалися.

● Не ризикуйте" - якщо ви не знаєте, як користуватися
обладнанням, попросіть кого-небудь
проконсультувати вас або дізнатися, як безпечно
його використовувати.

● Особлива обережність необхідна при використанні
бензопил - див. брошуру "Поради з навчання
безпеки роботи з бензопилою" на сайті HSA
www.hsa.ie.



Відвідайте веб-сайт Met Éireann з
попередженнями про погоду
www.met.ie/warnings/.

Школи

Школи повинні забезпечити наявність
контактних даних основних служб
реагування у своєму районі, включаючи
Національну поліцію, пожежну бригаду,
місцеві органи влади та інші відповідні
служби. Школи також повинні мати
контактні дані транспортних служб,
обслуговуючих їх школу.

Більшість шкіл використовують службу
текстових повідомлень для зв'язку з батьками
і персоналом. Місцеве радіо, веб-сайт школи
або соціальні мережі також можуть бути
корисними для інформування батьків та учнів
про будь-які виникають проблеми, які можуть
перешкодити відкриттю школи.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПОГОДУ ВІД MET
ÉIREANN

Школи повинні стежити за прогнозами погоди,
щоб бути готовими до будь-якої суворої
погоди, яка може вплинути на школу в літній
період. У періоди суворої погоди адміністрація
школи повинна тримати себе в курсі і
оцінювати ситуацію.

Обов'язково підпишіться на повідомлення про
погодні попередження для вашого округу
через додаток Met Éireann.

ШКОЛИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ

У зв'язку з закінченням навчального року
компанія Irish Water просить всі школи і
коледжі оцінити своє водоспоживання,
перевірити наявність витоків і підтримати
зусилля щодо економії води.
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Контактна інформація

АВАРІЙНІ СЛУЖБИ

Якщо у вас виникла надзвичайна ситуація,
телефонуйте в службу порятунку за
телефоном 112 або 999 або використовуйте
морський УКХ-канал 16.

У разі будь-якої надзвичайної ситуації на воді,
в тому числі у морі, уздовж берегової лінії, на
внутрішніх водних шляхах, озерах чи річках,
зателефонуйте по телефону 112 або 999 або
використовуйте морський УКХ-канал 16 і
попросіть викликати берегову охорону.

Не забувайте мати під рукою номери
телефонів лікаря, фармацевта, дитячих шкіл,
місцевої влади, поліцейської дільниці,
постачальників послуг і членів сім'ї, щоб ви
могли легко знайти їх у разі виникнення
надзвичайної ситуації.
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ПОСЛУГИ

ESB Мережеві системи LoCall
1800 372 999

Газові мережі Ірландії LoCall
1800 20 50 50

Ірландська водна мережа LoCall
1800 278 278

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

Прогнози погоди і попередження Met Éireann
доступні на сайті www.met.ie і в додатку Met Éireann
App, де ви можете знайти докладні прогнози на 7
днів для більш ніж 1 200 названих місць по всій
Ірландії і, за бажанням, одержати прогноз з
географічною прив'язкою до вашого розташування.
Там же доступний радар опадів - збільшіть
масштаб, щоб побачити останні дані про кількість
опадів в тому чи іншому районі.

Налаштуйтеся на прогноз погоди на каналі RTÉ
після випуску новин, а також у щогодинних випусках
новин на національному і місцевому радіо.
Слідкуйте за @meteireann на twitter, щоб регулярно
отримувати інформацію про погоду та
попередження".

ІНФОРМАЦІЯ HSE

Ви можете отримати останні поради та інформацію
від HSE з наступних джерел: Зателефонуйте в
HSELive і поговоріть з одним з наших агентів по
телефону 1800 700 700.

Twitter: @HSELive

Веб-сайт: hse.ie

ТРАНСПОРТ

Під час перебоїв в роботі транспорту
інформація на сайтах окремих транспортних
компаній оновлюється постійно.

Нижче наведено контактні дані постачальників
громадського транспорту. Вам також слід мати
під рукою контактну інформацію місцевих
операторів приватного транспорту.

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Iarnrod Éireann, включаючи міжміські та
приміські поїзди:

Номер служби підтримки клієнтів
01 836 6222

LoCall 0818 366222

Веб-сайт: www.irishrail.ie

Twitter: @irishrail

Facebook: /iarnrodeireann

Послуги Luas

Служба підтримки клієнтів Luas

LoCall 0818 300 604
або 01 4614911.

За межами ROI: +353 1 4614911

Веб-сайт: www.luas.ie

Twitter: @luas

Facebook: /luas
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Актуальну контактну інформацію про місцеві автобусні станції можна знайти в розділі
"Інформація про автобусні станції" на веб-сайті Bus Eireann за адресою
https://buseireann.ie/inner.php?id=373.

АВТОБУС

Дублінські автобусні служби:
Номер телефону: (01) 8734222
Веб-сайт: www.dublinbus.ie
Twitter: @dublinbusnews
Facebook: /dublinbusnews

Служби Bus Éireann (міжміські/приміські):
Номер телефону: 0818 836 611
За межами ROI: +353 1 836 6111
Електронна пошта: customercare@buseireann.ie
Веб-сайт: www.buseireann.ie
Twitter: @buseireann
Facebook: /buseireann

Ірландська компанія Go Ahead:
Номер телефону: 0818 804 071
Веб-сайт: www.goaheadireland.ie
Twitter: @GoAheadIreland
Facebook: /goaheadireland12
Місцеві послуги:
Веб-сайт:
www.transportforireland.ie/tfi-local-link
Послуги надаються і управляються місцевими
відділеннями по всій країні.

Відвідайте сайт
www.transportforireland.ie/support/your-tfi-local-link-off
ice/ для отримання контактної інформації про
служби у вашому регіоні.

ТРАНСПОРТНІ ЦЕНТРИ BUS ÉIREANN

РОЗТАШУВАННЯ

Балліна
Кевін Баррі Стріт

Каван
Фарнхем-стріт

Корк
Парнелл-Плейс

Дандолк
Лонг Уок

Голуей
Центральний
вокзал,
Ейр-сквер

Леттеркенни
Портова дорога

Лімерік
Станція Кольбер,
вул. Парнелл.

Монаган
Північна дорога

Слайго
Лорд Едвард Сент

Тралі
Станція Кэйсмент,

Уотерфорд
Набережна

ПРИЛАВКОВІ ПОСЛУГИ

ПН-ЧВ:
09:00-13:00 і 14:00-17:15
ПТ:
09:00-13:00 і 14:00-17:00

ПН-ВС:
07:00-18:00

ПН-ПТ:
09:00-17:30

ПН-СБ:
07:00-16:30
ТСК:
08:00-16:30

ПН-ПТ:
09:00-13:00 і 14:00-17:00
РБ:
10:30-16:30

ПН-ПТ:
09:00-13:45 14:45-18:00

ПН-ПТ:
09:00-13:00 і 14:00-17:30

ПН-ВС:
07:00-20:00

ПН-ПТ:
08:30-17:00

ПН-ПТ:
08:30-13:00, 13:45-16:30

ПН-ПТ:
09:30-16:45

Автомати з продажу квитків
Дублін (Busáras, Store Street)
Кілларні (Фэйрхилл)
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Актуальну контактну інформацію місцевого відділення шкільного транспорту можна знайти в
розділі "Шкільний транспорт" на сайті Bus Eireann за адресою
https://buseireann.ie/inner.php?id=256.

ОФІСИ ШКІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ BUS ÉIREANN

ДЛЯ ПОСЛУГ В ОКРУГАХ

Корк

Клер
Лімерік
Північний Тіпперері

Дублін
Кілдер
Уїклоу
Міт

Лаут
Монаган
Каван

Вестмит
Лонгфорд
Оффали
Роскоммон
Лаоис

Майо

Голуей

Слайго
Лейтрим

Донегол

Уотерфорд
Південний Тіпперері
Карлоу
Кілкенні
Вексфорд

Керрі

КОНТАКТНИЙ ОФІС

Кэпвелл, Корк

Роксборо-роуд, Лімерік

Регіональна школа
Транспортне управління,
Районний Офіс, Бродстоун,
Дублін 7

Автобусна станція Дандолк
Лонг-Уок, Дандолк

Станційна дорога,
Атлон

Вулиця Кевіна Баррі,
Балліна

Центральна станція, Ейр
Площа, Голуей

Вулиця Лорда Едварда,
Слайго

Странорлар

Станція Планкет
Уотерфорд

Станція Кэйсмент,
Тралі

ТЕЛЕФОННІ НОМЕРИ

(021) 455 7137
(021) 455 7129

(061) 217484

(01) 830 2222

(042) 682 5900

(090) 647 3277

(096) 71816

(091) 537530

(071) 916 0440

(074) 913 1008

(051) 873401

(066) 716 4750

41



Будьте готові до літа

ПОВІТРЯ

Інформація про приїзд/від'їзд доступна на сайтах аеропортів:

АЕРОПОРТ

Аеропорт Дубліна

Аеропорт Корк

Аеропорт Шеннон

Західна Ірландія
Аеропорт Нок

Аеропорт Керрі

Аеропорт Донегол

Острови Аер-Аранн

ВЕБ-САЙТ

www.dublinairport.com
Twitter: @dublinairport

www.corkairport.com
Twitter: @corkairport

www.shannonairport.com
Twitter @shannonairport

www.irelandwestairport.com
Twitter: @lrelandwest

www.kerryairport.com
Twitter: @kerryairport

www.donegalairport.ie
Twitter: @DonegalA

www.aerarannislands.ie
Twitter: @AerArann

ТЕЛЕФОННІ НОМЕРИ

(01) 814 1111

(021) 431 3131

(061) 712000

(094) 936 8100

(066) 976 4644

(074) 954 8284
(074) 954 8232

(091) 593034

Будь ласка, проконсультуйтеся за адресою www.dfa.ie/travel щоб прийняти зважене рішення
перед поїздкою в інші країни.
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МОРЕ

Інформація про прибуття/відправлення
доступна на сайтах поромних операторів:

ПОРОМНІ ПОСЛУГИ

Пороми Brittany:
Веб-сайт: www.brittanyferries.ie
Twitter: @BrittanyFerries
Телефон: (021) 4277801

Ірландські пороми:
Веб-сайт: www.irishferries.com
Twitter: @Irish_Ferries
Телефон: 0818 300 400

Пороми P&O:
Веб-сайт: www.poferries.ie
Twitter: @POferriesupdate
Телефон: (01) 6869467

StenaLine:
Веб-сайт: www.stenaline.ie
Twitter: @StenaLineUKIE
Телефон: (01) 907 5477
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МІСЬКІ ТА ОКРУЖНІ РАДИ

РАДА

Округ Карлоу

Округ Каван

Округ Клер

Округ Корк

Корк Сіті

Округ Донегол

Місто Дублін

Дан Лаогэр / Ратдаун

Округ Фінгал

Округ Голуей

Голуей-Сіті

Округ Керрі

Округ Кілдер

Округ Кілкенні

Округ Лауа

Округ Лейтрим

Місто Лімерик
і округ

Округ Лонгфорд

Округ Лаут

Округ Майо

ВЕБ-САЙТ

www. carlow.ie

www. cavancoco.ie

www. clarecoco.ie

www. corkcoco.ie

www. corkcity.ie

www. donegal.ie

www.dublincity.ie

www. dlrcoco.ie

www.fingalcoco.ie

www. galway.ie

www. galwaycity.ie

www. kerrycoco.ie

www.kildare.ie/countycouncil

www. kilkennycoco.ie

www.laois.ie

www. leitrimcoco.ie

www.limerick.ie

www.longfordcoco.ie

www.louthcoco.ie

www.mayococo.ie

ТЕЛЕФОННІ НОМЕРИ

РОБОЧІ ГОДИНИ

(059) 917 0300

(049) 437 8300

(065) 682 16

(021) 427 6891

(021) 492 4000

(074) 915 3900

(01) 222 2222

(01) 205 4700

(01) 890 5000

(091) 509 000

(091) 536 400

(066) 718 3500

(045) 980 200

(056) 779 4000

(057) 866 4000

(071) 962 0005

(061) 496 000

(043) 334 3300

042 933 5457

(094) 906 4000

НЕРОБОЧІ
ГОДИНИ

(059) 917 0300

(049) 437 8300

087 416 9496

(021) 480 0048

(021) 496 6512

Вода:
1800 278 278

Дороги:
(074) 917 2288

(01) 679 6186

(01) 677 8844

(01) 890 5000

(091) 509 069

(091) 536 400

(066) 718 3588

1800 800 444

0818 399 399

(057) 866 4000

(071) 962 0005

(061) 417 833

1800 211 525

042. 933 5457

(094) 903 4706
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РАДА

Округ Міт

Округ Монаган

Округ Оффали

Округ Роскоммон

Округ Слайго

Округ Південний Дублін

Округ Тіпперері

Місто і округ Уотерфорд

Округ Уэстмит

Округ Вексфорд

Округ Уїклоу

ВЕБ-САЙТ

www. meath.ie

www. monaghan.ie

www. offaly.ie

www.roscommoncoco.ie

www.sligococo.ie

www. sdcc.ie

www.tipperarycoco.ie

www.waterfordcouncil.ie

www.westmeathcoco.ie

www.wexfordcoco.ie

www. wicklow.ie

ТЕЛЕФОННІ НОМЕРИ

РОБОЧІ ГОДИНИ

(046) 909 7000

(047) 30 500

(057) 934 6800

(090) 663 7100

(071) 911 1111

(01) 414 9000

0818 06 5000

0818 10 20 20

(044) 933 2000

(053) 919 6000

(0404) 20 100

НЕРОБОЧІ
ГОДИНИ

1800 445 335

Монаган:
087 650 833

Каррикмакросс /
Каслблейни:
087 687 3154

Баллибей/Клонс:
087 204 1672

Город Монаган:
087 242 4222

1800 750 750

(090) 663 7100

Дороги (Город):
087 2600111

Округ:
087 7789935

Вода/Отходы:
1800 278 278

(01) 457 4907

Дороги / Жилье:
0818 06 5003

Вода:
1800 278 278

0818 10 20 20

(044) 933 2000

(053) 919 6000

(01) 291 6117
Вода/Отходы
Чрезвычайные
ситуации:
1800 278 278



Будьте готові до літа

ВАЖЛИВІ НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ

EIRCODE:

ДОКТОР:
(ім'я)

ВЕТЕРИНАР:
(ім'я)

ЗУБНИЙ ЛІКАР:
(ім'я)

СУСІД:
(ім'я)

ІНШИЙ ЕКСТРЕНИЙ
КОНТАКТ:
(ім'я)

ХІМІК:
(ім'я)

ШКОЛА:
(ім'я)

Національна служба поліції:

ПОЖЕЖНА СЛУЖБА/ ШВИДКА
ДОПОМОГА/ БЕРЕГОВА
ОХОРОНА

ПОСТАЧАЛЬНИКИ ПОСЛУГ

Газ

Електрика

Вода

Міська/окружна рада

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

999 или 112

999 или 112

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(альт. телефон)

(альт. телефон)

(альт. телефон)

(альт. телефон)

(альт. телефон)

(альт. телефон)

(альт. телефон)

(альт. телефон)

(альт. телефон)

(альт. телефон)

(альт. телефон)

(альт. телефон)

(альт. телефон)

46



Нотатки
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РОЗРОБЛЕНО ВІДДІЛОМ
НАДЗВИЧАЙНОГО ПЛАНУВАННЯ
У СПІВПРАЦІ З:

Усіма державними відомствами
Національна поліція
Bus Éireann
Агентство з охорони навколишнього середовища
Óglaigh na hÉireann
Управління охорони здоров'я та безпеки
Виконавча служба охорони здоров'я
Ірландська берегова охорона
Ірландські води
Met Éireann
Національне управління у справах інвалідів
Управління громадських робіт
Управління з безпеки дорожнього руху
Teagasc
Безпека водних ресурсів Ірландії

Зміст цих сторінок представлено виключно в
якості інформаційного посібника. Вони
призначені для розширення доступу
громадськості до інформації щодо підготовки та
реагуванню на події в літній період. Хоча при
підготовці матеріалів до публікації додаються
всі зусилля, цільова урядова група з
планування надзвичайних ситуацій або
Управління з планування надзвичайних
ситуацій не несуть відповідальності за будь-які
помилки, упущення або заяви, що вводять в
оману, на цих сторінках або на будь-якому
сайті, на який ці сторінки ведуть.
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Цю брошуру можна завантажити з веб-сайту
www.gov.ie/summerready надіслати електронною
поштою або написати в Управління з планування
надзвичайних ситуацій, Національний
координаційний центр з надзвичайних ситуацій,
Agriculture House (2 East), Kildare Street, Dublin 2.

Є також версія ірландською мовою.
Копії можна отримати, звернувшись до Управління
по плануванню надзвичайних ситуацій.

Аудіофайл буклету доступний за адресою:
www.gov.ie/summerready

Twitter: @emergencyIE
01 237 3800 або 0761 001 608

Електронна пошта: oep@defence.ie
#besummerready

http://www.gov.ie/summerready
http://www.gov.ie/summerready
https://twitter.com/emergencyIE

