
БУДЬТЕ ГОТОВІ ДО ЗИМИ
Допомагаємо зробити вас, ваш  
будинок і ваш бізнес більш стійкими  
та підготовленими до суворих  
погодних умов



Коронавірус Covid-19

Ця брошура підготовлена відповідно  
до урядових рекомендацій щодо 
боротьби з COVID-19.

Будь ласка, перейдіть за посиланням 
www.gov.ie/covid19 для отримання 
актуальної інформації.
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Вступ

Це�оновлене�видання�нашої��
брошури�“Будьте�готові�до�зими”��
було�підготовлено�в�рамках�ініціативи�
Уряду�Ірландії�з�надання�допомоги�
домогосподарствам�у�підготовці��
до�зими�та�подоланні�наслідків�
COVID-19.�Для�отримання�актуальної�
інформації,�будь�ласка,�відвідайте�
www.gov.ie/covid19

Повсякденні�завдання�вже�
ускладнюються,�і�зараз�нам�потрібно�
готуватися�до�зими,�в�тому�числі�до�
можливих�складних�погодних�явищ.�
Зробивши�кілька�простих�кроків,�ми�
всі�можемо�зменшити�вплив�таких�
випадків�і�впоратися�з�ними,�коли��
вони�дійсно�стануться.

Поки�ми�готуємося�до�зими,�
пам’ятайте,�навіть�якщо�ви�повністю�
вакциновані,�регулярно�мийте�руки,�
дотримуйтесь�соціальної�дистанції,��
за�необхідності�носіть�маски,�
дотримуйтесь�належного�етикету��
при�чханні/кашлі�та�завантажте�
додаток�COVID�Tracker.�Також��
важливо�знати�симптоми�COVID-19.�
Якщо�у�вас�є�будь-які�симптоми,�
залишайтеся�вдома�і�зателефонуйте�
своєму�лікареві.

Ми�включили�до�цієї�брошури�
контактну�інформацію�організацій�та�
установ,�які�можуть�надати�подальші�
рекомендації�та�допомогу.�Ця�
брошура�видана�Управлінням�з�питань�
планування�на�випадок�надзвичайних�
ситуацій�за�дорученням�Урядової�
робочої�групи�з�питань�планування��
на�випадок�надзвичайних�ситуацій.

Більше�інформації�та�корисних�
посилань�на�нашому�сайті��
www.winterready.ie

Tá�leagan�Gaeilge�den�leabhrán�seo��
ar�fáil�freisin.

Наше�головне�послання�протягом�
зимових�місяців�просте:�“Будьте��
готові,�залишайтеся�в�безпеці�і��
знайте,�де�знайти�допомогу,�якщо��
вона�вам�знадобиться”.

http://www.gov.ie/covid19
http://www.winterready.ie
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Готовність здоров’я

З настанням зимових місяців 
COVID-19, грип та інші 
респіраторні віруси будуть 
поширюватися в наших 
громадах на підвищених 
рівнях. Грип та інші 
респіраторні віруси мають 
схожі симптоми з COVID-19, 
і всі вони передаються від 
однієї людини до іншої. 
COVID-19, застуда та  
грип викликані вірусами,  
тому їх зазвичай не  
лікують антибіотиками.

COVID-19

До загальних ознак та симптомів 
COVID-19 належать:

   Лихоманка (температура 38 
градусів за Цельсієм або вище).

   Кашель.

   Задишка або утруднене дихання.

   Втрата або зміна нюху або смаку.

Після контакту з вірусом може пройти 
до 14 днів, перш ніж проявляться 
симптоми. Дуже важливо, щоб при 
проявах будь-якого з вищезазначених 
симптомів ви або член вашої родини 
самоізолювалися (залишалися вдома  
та уникали контакту з іншими) та 
зателефонували своєму лікарю. Рання 
діагностика означає, що ви можете 
отримати необхідну допомогу та  
вжити заходів, щоб не поширювати 
вірус, якщо він у вас є. Для отримання 
додаткової інформації, будь ласка, 
відвідайте веб- сайт Центру нагляду за 
охороною здоров’я www.hpsc.ie/

http://www.hpsc.ie/
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ЗАСТУДА

Симптомами застуди є біль у горлі, 
чхання, закладеність носа або нежить, 
кашель та погане самопочуття. Під час 
застуди необхідно пити багато рідини, 
більше відпочивати вдома та правильно 
харчуватися. Застуда зазвичай 
починається поступово, і більшість 
дорослих починають відчувати себе 
краще через 3 або 4 дні і повністю 
одужають через 7 днів, хоча маленьким 
дітям може знадобитися ще трохи часу 
для повного одужання.

ГРИП

Грип - це вірус, який з’являється 
раптово і викликає погане самопочуття. 
Симптоми грипу включають високу 
температуру, біль у м’язах, кашель і 
втому, які швидко розвиваються, а 
також дуже погане самопочуття.
Більшість людей починають відчувати 
себе краще через 5-8 днів, хоча кашель 
і загальна втома можуть тривати 
протягом 2-3 тижнів.

Зазвичай немає необхідності 
звертатися до лікаря, оскільки 
більшість випадків грипу можна 
лікувати вдома, вживаючи велику 
кількість рідини, відпочиваючи та 
дотримуючись здорового харчування. 
Люди, які хворіють на грип, зазвичай 
заразні за день до появи симптомів і 
залишаються заразними

протягом 5 або 6 днів. Якщо ви 
захворіли на грип, залишайтеся вдома  
і намагайтеся уникати зайвих контактів  
з іншими людьми в цей час, щоб не 
заразити їх. Попросіть вас не 
відвідувати. Якщо ви хочете уникнути 
розповсюдження збудників грипу, 
кашляйте та чхайте в серветку, негайно 
викидаючи її у смітник, а потім мийте 
руки з милом. Також ефективні гелі для 
рук на спиртовій основі. Якщо у вас 
немає серветки, ви можете кашляти 
або чхати у внутрішню частину ліктя.

Буває�важко�відрізнити�симптоми�грипу�від�симптомів�COVID-19.�При�появі�цих�
симптомів�необхідно�самоізолюватись�(залишатись�вдома�та�уникати�контакту�з��
іншими�людьми)�та�зателефонувати�лікарю.�Ваш�лікар�порадить,�чи�потрібно�проходити�
тестування�на�COVID-19.�Більш�детальну�інформацію�можна�знайти�на�сайті�www.hse.ie

http://www.hse.ie


БУДЬТЕ ГОТОВІ ДО ЗИМИ

6

У деяких людей є ризик ускладнень 
грипу, таких як пневмонія, що може 
призвести до госпіталізації. До людей у 
групі ризику входять:

   Ті, кому 65 років і більше.

   Діти, особливо молодшого віку.

   Вагітні жінки.

   Мешканці будинків для  
людей похилого віку та  
інших стаціонарних закладів.

   Ті, хто має хронічні  
захворювання, такі як хвороби 
серця, легенів, діабет і рак.

   Люди із синдромом Дауна.

Якщо ви належите до однієї з цих 
категорій ризику, вам слід звернутися 
до свого лікаря з приводу отримання 
безкоштовної вакцини проти грипу. 
Якщо ви належите до однієї з цих 
категорій ризику і захворіли на грип, 
вам слід звернутися до лікаря за 
телефоном, оскільки вам можуть 
знадобитися спеціальні противірусні 
препарати. Вони діють найкраще, якщо 
розпочати лікування протягом 48 годин 
після появи симптомів грипу.

ЩЕПЛЕННЯ ПРОТИ ГРИПУ

Грип - це дуже інфекційне 
захворювання, що викликається вірусом 
грипу, який вражає легені та дихальні 
шляхи. Він може бути важким і 
викликати такі ускладнення, як 
пневмонія та бронхіт. Це може 
призвести до серйозних захворювань  
і смерті. Грип протікає важче у людей 
віком від 65 років і старше, маленьких 
дітей, вагітних жінок та осіб з 
довготривалими захворюваннями. 
Вакцинація проти грипу може  
запобігти грипу. Кому наполегливо 
рекомендується вакцинація  
проти грипу:

   Особи віком від 65 років і старше.

   Вагітні жінки.

   Діти та молодь віком від  
2 до 17 років.

   Всі люди з довготривалими 
захворюваннями, такими як діабет, 
хвороби серця, печінки, нирок,  
рак, хронічні захворювання  
легенів, включаючи ХОЗЛ, або 
неврологічні захворювання.

   Люди, імунна система  
яких ослаблена внаслідок 
захворювання або лікування,  
в тому числі онкохворі.
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Для�отримання�додаткової�інформації�про�вакцини�проти�грипу�та�пневмококової�
інфекції�відвідайте�www.immunisation.ie�та�підписуйтесь�на�@hseimm�у�Twitter.

І грип, і COVID-19 можуть спричинити 
серйозні захворювання. Вакцина проти 
COVID-19 не захищає від грипу. Це 
пов’язано з тим, що грип та COVID-19 
викликаються різними вірусами. 
Важливо зробити щеплення як від 
грипу, так і від COVID-19. Якщо вам 
пропонують бустерну вакцину проти 
COVID-19 одночасно з вакциною проти 
грипу, їх можна вводити одночасно.

Попросіть свого лікаря, медсестру або 
фармацевта отримати безкоштовну 
вакцину проти грипу. Якщо вам 65 
років або старше, або ви маєте тривале 
захворювання, вам також слід запитати 
свого сімейного лікаря (терапевта), 
медсестру або фармацевта про 
вакцинацію проти пневмококової 
інфекції, яка захищає від пневмонії. 
Зазвичай щеплення проти 
пневмококової інфекції потрібно 
зробити лише один раз. Ви можете 
отримати цю вакцину в той самий день, 
що й вакцину проти грипу у свого 
сімейного лікаря.

   Особи, які страждають на  
ожиріння та мають індекс маси  
тіла (ІМТ) більше 40.

   Люди із синдромом Дауна.

   Мешканці будинків для людей 
похилого віку та інших закладів 
тривалого перебування.

   Особи, які здійснюють догляд за 
хворими, та контактні особи людей 
з групи медичного ризику щодо 
ускладнень грипу.

   Люди, які мають регулярний  
тісний контакт з домашньою 
птицею, водоплавними птахами  
або свинями.

   Медичні працівники.

Особам віком від 65 років і старше 
рекомендована вакцина Fluad Tetra 
(Флюад Тетра). Вакцина для 
профілактики грипу Fluad Tetra містить 
ад’ювант (допоміжний компонент), який 
робить її більш ефективною. З віком 
наша імунна система може не 
реагувати на вакцини в тій же мірі. Тому 
цього року дорослим віком від 65 років 
і старше пропонується ад’ювантна 
вакцина проти грипу під назвою  
Fluad Tetra.
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Відвідайте�hse.ie�для�отримання�
актуальної�фактичної�інформації��
та�порад.

Ви�можете�зателефонувати�на�
інформаційну�лінію�HSE�(Служби�
охорони�здоров’я)�1800�700�700�з�8:00�
до�20:00�з�понеділка�по�п’ятницю�та�з�
10:00�до�17:00�у�суботу.�

Ви�можете�зв’язатися�з�нами�
електронною�поштою�за�адресою�
hselive@hse.ie

Twitter�-�ви�можете�надіслати�HSE�
повідомлення�@HSELive�і�ми�
зв’яжемося�з�вами.

ЯК ЗАЛИШАТИСЯ ЗДОРОВИМ  
ПІД ЧАС COVID-19

З настанням зимових місяців піклування 
про наше психічне здоров’я і підтримка 
інших є важливими.

Вплив COVID-19 є різним для різних 
груп населення. Ми всі справляємося 
по-різному, і безліч різних факторів 
можуть порушити наш розпорядок дня. 
Це може перешкоджати нашій 
здатності вийти з дому та впливає на 
нашу соціальну взаємодію. Зміни у 
способі життя та роботи під час цієї 
пандемії для декого можуть бути більш 
складними, ніж для інших.

Цієї зими, як ніколи раніше, важливо 
думати наперед і планувати те, що ви 
можете зробити, щоб подбати про себе 
і всіх людей, які вам небайдужі.

Веб-сайт www.yourmentalhealth.ie 
містить інформацію та вказівники щодо 
всіх видів підтримки та послуг у сфері 
психічного здоров’я, які надаються HSE 
та фінансованими партнерами на 
національному та місцевому рівнях. 
Для отримання підтримки та послуг ви 
також можете зателефонувати на 
безкоштовну інформаційну лінію 
YourMentalHealth (Ваше психічне 
здоров’я) 1800 111 888  
(у будь-який час доби).

mailto:hselive%40hse.ie?subject=
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Met Éireann

Щоб бути готовим до зими, 
потрібно знати про погодні 
умови у вашому регіоні, щоб 
мати змогу підготуватися.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

Прогнози погоди в Ірландії доступні  
на RTÉ (радіо і телебачення), на 
незалежних місцевих і національних 
радіостанціях, а також на сайті  
www.met.ie та в Met Éireann app.  
Разом з оновленнями та додатковою 
інформацією щодо клімату на наших 
каналах у соціальних мережах– Twitter, 
Facebook та Instagram.

ПАМ’ЯТАЙТЕ

Під�час�штормової�погоди�тримайтеся�
подалі�від�відкритих�прибережних�ділянок�
(наприклад,�прибережних�скель,�пірсів,�
пляжів�і�т.д.)�і�не�знаходьтеся�поблизу�
хвиль,�що�розбиваються,�це�може��
бути�небезпечним.

Більше�інформації�на��
www.safetyonthewater.gov.ie 

“ЗАЛИШАЙТЕСЯ У БЕЗПЕЦІ, 
ЗАЛИШАЙТЕСЯ ВИЩЕ,  
ЗАЛИШАЙТЕСЯ СУХИМИ”

Як правило, попередження про 
несприятливі погодні умови не 
оголошуються більш ніж за 60 годин 
до очікуваного несприятливого 
погодного явища, але поради щодо 
потенційних небезпек оголошуються 
за тиждень до його початку. Вплив 
вітру/дощу/снігу тощо залежить  
від місця, нещодавніх погодних  
умов, стану ґрунту, пори року, а 
також тривалості. Зокрема, час і 
місце виникнення екстремальних 
погодних явищ можуть суттєво 
позначитися на впливі, який 
екстремальна погода матиме на 
суспільство або на економіку.

http://www.met.ie
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СТАТУС ЧЕРВ  
Штормове попередження -  
вживайте заходів

Рідкісні та дуже небезпечні погодні 
умови у випадку інтенсивних 
метеорологічних явищ.

Вжийте  щоб захистити себе та  
своє майно.

Дотримуйтесь  порад влади за будь-
яких обставин і будьте готовим до 
виняткових заходів.

Завантажте�мапу�несприятливих�
погодних�умов�на�сайті��
www.met.ie/weather-warnings��
і�прикріпіть�її�у�класі,�вдома��
або�на�роботі.

Мапа несприятливих  
погодних умов

Статус жовтий 
Потенційно небезпечні  
в локальному масштабі.

Статус помаранчевий 
Нечасті та  
небезпечні погодні 
умови, які можуть 
становити загрозу.

Статус червоний 
Рідкісні та дуже 
небезпечні  
погодні умови.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПОГОДУ

Попередження про погоду Met Éireann 
представлені у трьох категоріях:

СТАТУС ЖОВТИЙ  
Знайте 

Погода, яка не становить загрози для 
населення в цілому, але потенційно 
небезпечна в локальному масштабі.

Концепція, що лежить   ЖОВТОГО   
в основі рівень оповіщення про погодні 
умови полягає в тому, щоб повідомити 
тих, хто перебуває в зоні ризику через 
своє місцезнаходження та/або 
діяльність, і дати їм змогу вжити 
відповідних заходів.  Знайте  про 
метеорологічні умови та перевірте,  
чи не наражаєтесь ви на небезпеку  
за характером своєї діяльності або 
конкретного місцезнаходження. Не 
ризикуйте, якщо цього можна уникнути.

СТАТУС ПОМАРА  
Попередження про погоду - 
будьте готові

Нечасті та небезпечні погодні умови, 
які можуть становити загрозу для 
життя та майна.

Переві  у відповідний спосіб залежно 
від вашого місцезнаходження та  
виду діяльності. Всі люди та майно  
на цих територіях можуть зазнати 
значного впливу.

Пiдготу  вашу діяльність/захід та за 
необхідності відкладіть або скасуйте.



БУДЬТЕ ГОТОВІ ДО ЗИМИ

12

Дім взимку

БУДЬТЕ ГОТОВІ

   Майте невеликий запас продуктів, 
що не псуються і легко готуються.

   Майте запас ліків першої 
необхідності на випадок, якщо буде 
важко дістатися до лікаря/аптеки.

   Майте достатній запас палива для 
опалення/приготування їжі та, якщо 
можливо, відповідну альтернативу 
на випадок припинення  
основного постачання.

   Знайте, як відключити 
водопостачання.

   Майте при собі ємність з водою для 
забезпечення запасу питної води.

   Майте при собі акумулятори  
для ліхтарів та альтернативні 
джерела світла на випадок 
відключення електроенергії.

   Тримайте мобільні телефони 
зарядженими - майте у телефоні 
номери місцевих екстрених служб.

   Майте відповідну снігоочисну 
лопату (але підійде  
будь-яка лопата).

   Знай свій EIRCODE
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ЧИ ГОТОВІ ВИ ДО СНІГУ ТА 
МОРОЗІВ?

   Прибирання снігу є важкою 
роботою - не намагайтеся її 
виконувати, якщо ви не маєте 
достатнього рівня фізичної 
підготовки і маєте супутні 
захворювання. Носіть відповідний 
одяг і черевики або взуття з 
хорошим зчепленням з поверхнею.

   Прибирайте сніг якомога  
швидше - не використовуйте окріп, 
оскільки він може замерзнути і 
спричинити небезпеку.

БУДЬТЕ ГОТОВІ - ПОПЕРЕДЬТЕ 
ЗАМЕРЗАННЯ ТРУБ ТА ЗАХИСТІТЬ 
СВОЄ ВОДОПОСТАЧАННЯ

   Ізолюйте резервуари та  
труби для води 
Захистіть відкриті труби, в тому 
числі горищні труби,  
від промерзання та розтріскування 
з відставанням або  
обмотуванням рушником.

   Обслуговування котла 
Для ефективної роботи котла та 
підтримання тепла у вашому домі 
чи офісі необхідно регулярне 
технічне обслуговування 
акредитованим сантехніком. Якщо 
цього не зробити, можуть 
замерзнути витоки і спричинити 
аварію та дороговартісний ремонт.

   Зберігайте тепло в оселі 
Мінімізація протягів, тривале 
мінімальне опалення та  
відчинення дверей для циркуляції 
теплого повітря в неопалюваних 
приміщеннях допоможе запобігти 
замерзанню труб і баків у  
холодну пору року.

   Відремонтуйте зовнішні крани,  
що капають 
Рекомендується завжди 
закріплювати крани, що капають, 
але особливу увагу слід приділяти 
зовнішнім кранам, що капають, у 
таких місцяхвзимку, оскільки вода з 
них може замерзнути на землі і 
призвести до того, що люди 
посковзнуться і травмуються.

   Майно без нагляду 
Якщо ви залишаєте своє майно  
без нагляду на термін більше 
одного-двох днів, слід перекрити 
подачу води до будинку зовнішнім 
запірним краном (при цьому 
переконавшись, що всі  
водозалежні прилади та  
споруди також перекриті).

   Увімкнені крани не врятують труби 
від замерзання 
Це особливо важливо, оскільки це 
може призвести до замерзання 
стоків і створює надмірний тиск  
на постачання по всій мережі.

Відвідайте�https://finder.eircode.ie/#/
щоб�знайти�або�перевірити�свій�Eircode.
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У ВИПАДКУ ЗАМЕРЗАННЯ 
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 
ВОДОПОСТАЧАННЯ

   Якщо система водопостачання 
замерзло, будьте обережні з 
використанням опалювальних 
систем, пральних машин та інших 
приладів, що залежать від води.

   У разі виникнення сумнівів 
зверніться за порадою до 
кваліфікованого сантехніка.

ВИТІК ВОДИ

    Система водопостачання у вільних 
приміщеннях та дачних будинках 
має бути перекрита та спущена у 
зв’язку з підготовкою до зими.

   Власники ключів повинні регулярно 
перевіряти приміщення на 
наявність можливих витоків.

   При виявленні витоку:

   Перекрийте подачу  
води - запірний кран  
зазвичай знаходиться під кухонною 
мийкою.

   Відкрийте холодні крани для  
зливу води з системи.

   Вимкніть центральне опалення.

   Вимкніть електроживлення  
на головному запобіжному щитку, 
якщо витік відбувається поблизу 
електроприладів.

   Викличте кваліфікованого 
сантехніка та/або електрика.

Більше�інформації�про�те,�як�захистити�
свою�систему�водопостачання��
взимку,�можна�знайти�на�сайті��
www.water.ie/support/winter-proofing/
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ПОРАДИ ДЛЯ ЛІТНІХ АБО 
НЕМІЧНИХ ЛЮДЕЙ

Збереження здоров’я та тепла

   Зігрівайтеся, добре харчуйтеся та 
уникайте зайвих подорожей. Ви 
повинні регулярно вживати гарячу 
їжу та пити багато рідини, це зігріє 
вас і додасть вам енергії, щоб 
залишатися активними.

   Переконайтеся, що у вас є 
достатній запас продуктів 
харчування та будь-яких ліків,  
які вам можуть знадобитися. 
Залишайтеся активними  
в приміщенні.

   Майте достатні запаси дров  
для підтримання належного 
опалення в оселі.

Поради для людей похилого віку  
та членів їхніх родин і сусідів

Взимку всім може бути важко 
пересуватися та здійснювати 
повсякденну діяльність Ще 
важче доводиться людям 
похилого віку та іншим 
соціально незахищеним 
верствам населення.

   Зверніться за допомогою до 
родичів та сусідів, якщо  
потребуєте її. Тримайте їхні 
виписані номери телефонів  
поруч зі своїм телефоном.

Особиста безпека -  
залишатися в безпеці

   В ожеледицю вдягайте добре 
підігнане взуття з неслизькою 
підошвою, якщо вам доводиться 
виходити на вулицю, але 
намагайтеся обмежити прогулянки 
на вулиці в холодну погоду.

   Подумайте про персональну 
сигналізацію, щоб сім’я або  
сусіди були попереджені, якщо  
ви впадете.

   Якщо у вас сталося падіння, навіть 
незначне, обов’язково зверніться до 
лікаря для обстеження.

Профілактика падінь у вашому домі

   У нічний час залишайте ввімкненим 
низькоенергетичне освітлення, 
бажано з підсвічуванням.

   Використовуйте неслизький 
килимок для душу або ванни.

   Слідкуйте за тим, щоб дроти або 
шнури від світильників, телефонів 
тощо не були на проході.
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 ДОГЛЯД ЗА ЛІТНІМИ ТА НЕМІЧНИМИ ЛЮДЬМИ

Намагайтеся телефонувати до старших родичів та сусідів, запропонуйте  
їм допомогу при складних погодних умовах.

   Забезпечте їх достатніми запасами продуктів харчування  
та медикаментів.

   Забезпечте їх достатніми запасами дров для підтримання  
належного опалення в їхніх домівках.

   Якщо у вас є сумніви щодо безпеки літньої або немічної людини, 
зверніться за допомогою до Національної поліції (Garda Síochána)  
або місцевих соціальних служб.

   Розставте меблі так, щоб ви  
могли легко пересуватися  
по всіх своїх кімнатах.

   Зніміть килимки або 
використовуйте неслизьку  
стрічку або підкладку, щоб 
килимки не ковзали.

   Розгляньте можливість 
встановлення поручнів з  
обох боків сходів.

Бережіть себе цієї зими.
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Люди з обмеженими  
можливостями

Це порада, яка може 
стосуватися будь-кого, проте 
вона містить певні додаткові 
елементи, які можуть 
мати відношення до осіб з 
обмеженими можливостями. 
Якщо можливо, дізнайтеся 
про інвалідність родича 
або сусіда і запитайте, 
як ви можете допомогти 
йому, якщо це необхідно. 
Організуйте регулярні візити 
або телефонні дзвінки під час 
складних погодних умов.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ТЕПЛА

    Якщо на вашу інвалідність впливає 
зниження температури, 
намагайтеся бути в курсі прогнозу 
погоди, щоб мати змогу спланувати 
лікування болю.

   Одягайте правильну кількість шарів 
одягу, щоб намагатися 
підтримувати температуру тіла на 
необхідному рівні.

   Особи з обмеженою рухливістю 
повинні вживати додаткових 
заходів для захисту рук, ніг та 
інших ділянок тіла, які особливо 
піддаються впливу холоду.

   Повноцінно харчуйтеся та уникайте 
зайвих подорожей. Ви повинні 
регулярно вживати гарячу їжу та 
пити багато рідини, це зігріє вас і 
додасть вам енергії, щоб 
залишатися активними.

   Переконайтеся, що у вас є 
достатній запас продуктів 
харчування та будь-яких ліків,  
які вам можуть знадобитися.  
Якщо ви можете пересуватися, 
намагайтеся залишатися активними 
в приміщенні.

   Майте достатні запаси дров для 
підтримання належного опалення в 
оселі.
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   Зверніться за допомогою до 
родичів та сусідів, якщо потребуєте 
її. Тримайте їхні виписані номери 
телефонів або збережіть у своєму 
телефоні.

   Переконайтеся, що ви перебуваєте 
в реєстрах вразливих клієнтів 
енергетичних компаній та  
Irish Water.

   Якщо ви не можете розмовляти  
з людьми по телефону, 
переконайтеся, що у вас є  
родич або друг, якому ви можете 
надіслати текстове повідомлення, 
щоб отримати допомогу, якщо вона 
вам знадобиться, і зареєструйтеся в 
екстрених службах, щоб ви могли 
зв’язатися з ними за допомогою 
текстового повідомлення,  
якщо це необхідно.

   Якщо вам щодня доводиться 
користуватися медичним 
обладнанням або мобільним 
пристроєм з електроприводом, 
переконайтеся, що у вас завжди є 
доступ до джерела живлення.

   Якщо у вас є собака-помічник, 
обов’язково тримайте її в теплі. 
Обов’язково завжди має бути 
ковдра, на якій тварина може 
відпочити. Тримайте тварину 
якомога більше вдома.

ОСОБИСТА БЕЗПЕКА – 
ЗАЛИШАЙТЕСЯ В БЕЗПЕЦІ

   Плануйте можливість того, що 
зимова погода може порушити 
сервіс догляду вдома.

   У разі ожеледиці носіть добре 
підібране взуття з неслизькою 
підошвою, якщо вам потрібно 
вийти на вулицю, але постарайтеся 
обмежити прогулянки на вулиці  
в холодну погоду.

   Якщо ви використовуєте пристрій 
для пересування, переконайтеся, 
що він може зчепитися з  
крижаною поверхнею.

   Якщо у вас є мобільний телефон, 
яким ви можете користуватися, 
переконайтеся, що він заряджений, 
і візьміть його з собою, коли  
ви виходите.

   Якщо у вас є пандус, при ожеледиці 
переконайтеся, що він добре 
посипаний піском.

   Подумайте над тим, щоб одягнути 
особисту сигналізацію, щоб родина 
чи сусіди були попереджені, якщо 
ви впадете.

   Якщо ви впали, навіть легко, 
обов’язково зверніться до лікаря 
для огляду.
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ДОГЛЯД ЗА ЛЮДЬМИ З 
ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

   Якщо можливо, дізнайтесь про 
інвалідність родича чи сусіда  
та запитайте їх, як найкраще  
ви можете їм допомогти,  
якщо потрібно.

   Намагайтесь телефонувати 
родичам і сусідам, які мають 
інвалідність, і пропонувати їм 
допомогу в негоду.

   Переконайтеся, що вони мають 
достатні запаси їжі та ліків.

   Переконайтеся, що вони мають 
достатні запаси дрів для  
підтримки належного опалення 
 у своїх домівках.

   Переконайтеся, що вони мають 
доступ до електроенергії та води.

   Намагайтеся організувати регулярні 
візити або телефонні дзвінки, щоб 
вони не почувалися ізольованими.

   Якщо у вас виникли будь-які 
сумніви щодо безпеки людини з 
обмеженими можливостями, 
зверніться за допомогою до An 
Garda Síochána або місцевих 
медичних і соціальних служб. 
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Повінь

У разі повені основне 
реагування на місцевому 
рівні здійснюватимуть місцеві 
органи влади та аварійно-
рятувальні служби. Завжди 
виконуйте їхні вказівки. Особи 
та громади також можуть 
відігравати важливу роль у 
зменшенні впливу повеней, 
усвідомлюючи ризики 
повеней та приділяючи час 
підготовці до них заздалегідь.

ЗАВЧАСНЕ ПЛАНУВАННЯ

Дізнайтеся, чи живете ви в  
зоні ризику повені: 

   Поговоріть з сусідами та  
місцевою владою.

   Ознайомтеся з мапами повеней 
Управління громадських робіт 
(OPW), на яких показані райони, що 
можуть бути піддані ризику 
затоплення (див. www.floodinfo.ie)

Якщо ви живете в зоні ризику 
затоплення, ви можете з 
меншити вплив повені, якщо 
заздалегідь підготуєтесь до неї:

   Складіть план дій на випадок 
повені для своєї сім’ї або бізнесу, 
щоб кожен знав, що робити і куди 
звертатися у випадку повені.

   Складіть набір на випадок повені  
і переконайтеся, що всі знають,  
де його знайти.

   Перевірте, чи є у вас страховка від 
повені, і подумайте, чи є якісь 
фізичні поліпшення, які ви могли б 
зробити у вашій власності, щоб 
зменшити руйнування від повені.

http://www.floodinfo.ie
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БУДЬТЕ ГОТОВІ

Типовий план захисту від повені  
для вашого будинку повинен  
включати в себе:

   Номери екстрених служб - 
роздрукуйте та зберігайте  
їх в телефоні.

   Складіть перелік найбільш  
цінних речей - знайте, де вони 
знаходяться, щоб можна було 
швидко перемістити їх у  
безпечне місце.

   Зберігайте цінні документи у 
водонепроникному контейнері 
- паспорти, свідоцтва про 
народження, страхові поліси тощо.

   Газ та електрика - знайте, де 
знаходяться місця відключення.

   Майте заздалегідь підготовлене 
місце, куди можна безпечно 
переставити автомобіль, якщо  
у вас буде час.

   Майте під рукою ліки (за потреби).

У комплекті на випадок повені  
має бути ліхтарик, теплий і 
непромокальний одяг, радіоприймач  
на батарейках або заводний, 
заряджений мобільний телефон, гумові 
рукавички, гумові чоботи, аптечка, 

ковдри та дитячі речі першої 
необхідності за потреби.

Попрактикуйте свій план на випадок 
повені. Переконайтеся, що всі знають, 
що потрібно робити і що є безпечним.

ВИПАДОК ПОВЕНІ

Слід перевіряти місцеві новини та 
прогнози погоди, а також дослухатися 
до всіх оголошених погодних 
попереджень. Будьте готові привести в 
дію всі плани, які ви розробили для 
боротьби з повенями, в тому числі і у 
вашому регіоні:

Всередині і зовні

   Вимкніть газ та електроенергію.

   Перенесіть цінності та інші 
предмети в безпечне місце вище 
рівня затоплення або, по 
можливості, на вищий поверх.

   Вимкніть пральні та  
посудомийні машини.

   По можливості перемістіть 
транспортні засоби місцевість, що 
знаходиться вище.
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   Пам’ятайте,�що�повенева�вода�
може�потрапити�у�ваш�гараж�-�
зберігайте�будь-які�хімічні�
речовини�або�пальне�у�
водонепроникній�тарі�та,�по�
можливості,�перемістіть�їх�вище�
рівня�повені,�щоб�вони�не�
потрапили�у�повеневу�воду�і�не�
спричинили�додаткову�небезпеку.

   Перекрийте�вентилі�на�балонах��
з�пропаном,�бочках�з-під�
нафтопродуктів�або�інших��
ємностях�з�паливом,�які�
постачаються�до�вашого�будинку�
через�труби�та�прилади.

   Від’єднайте�всі�зовнішні�електричні�
з’єднання,�такі�як�зовнішнє�
освітлення,�насоси�та�фільтри�
ставка,�якщо�це�безпечно.

   Виведіть�худобу�та�домашніх�
тварин�у�безпечне�місце.

   Зверніть�увагу�на�розташування�
люків�і�тримайтеся�подалі�від�них�
під�час�повені,�оскільки�їхні�кришки�
можуть�бути�зміщені.

ЕВАКУАЦІЯ

Незважаючи�на�всі�запобіжні�заходи,�
все�таки�може�виникнути�необхідність�
евакуації�вашого�будинку�або�офісу.

Завжди виконуйте вказівки аварійно-
рятувальних служб та місцевої влади.

ПІСЛЯ ПОВЕНІ

   Завжди�будьте�обережні�при�
поверненні�у�свою�власність�після�
повені,�оскільки�в�результаті�
повеневих�вод�можуть�бути�
пошкоджені�конструкції�або�мати�
місце�забруднення.

   Виконавча�служба�охорони�
здоров’я�надає�поради�стосовно�
здоров’я,�пов’язані�з�випадками�
повеней,�на�сайті�www.hse.ie.

   Перед�тим,�як�повернутися�у�свою�
власність�після�повені,�зверніться�
до�фахівця�для�перевірки�
електричних,�газових�або��
паливних�систем.

   Сфотографуйте�або�зніміть�на�відео�
завдані�збитки�та�перевірте,�що�
саме�покривається�вашим�
страховим�полісом.

OPW�має�спеціальний�веб-сайт�www.flooding.ie,�на�якому�для�громадськості�надається�
інформація,�щоб�допомогти�планувати�і�готуватися�до�захисту�своїх�будинків,�
підприємств�і�ферм�у�разі�повені.
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БУДЬТЕ ГОТОВІ ДО ЗИМИ

ПАМ’ЯТАЙТЕ

Всього�150�мм�води,�що�швидко�тече,�
може�збити�вас�з�ніг,�а�300�мм�води,�що�
швидко�тече,�може�зіштовхнути�
більшість�автомобілів�з�дороги.

ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

   По�можливості�уникайте�контакту��
з�повеневою�водою,�оскільки��
вона�може�бути�заражена��
або�забруднена.

   Не�намагайтеся�пересуватися�
пішки,�на�велосипеді�чи�
автотранспорті�на��
підтоплених�ділянках.

   Якщо�ви�змушені�залишити�свій�
автомобіль,�остерігайтеся�сильної�
течії�та�осколків.

   Будьте�обережні,�якщо�доводиться�
ходити�по�мілководдю�-�можуть�
відірватися�кришки��
каналізаційних�люків,

   а�також�можуть�бути�інші��
підводні�небезпеки,�які�ви��
можете�не�побачити.

   Ніколи�не�намагайтеся�перепливати�
стрімку�воду�-�вас�може�знести�або�
вдарити�об�якийсь�предмет�у�воді.

   Тримайтеся�подалі�від�морських��
і�протиповеневих�укріплень��
та�швидкоплинної�води.

Для�отримання�додаткової�інформації�
відвідайте�сайт�www.flooding.ie

http://www.flooding.ie
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ПАМ’ЯТАЙТЕ�

Слідкуйте�за�попереджувальними�
знаками�та�будьте�обережні!

Військові полігони

ВІЙСЬКОВІ ПОЛІГОНИ - 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Під час прогулянок у сільській 
місцевості, будь ласка, звертайте увагу 
на спеціальні знаки, що вказують на 
землі військового полігону. Не виходьте 
на ці полігони, бо існує  ВЕЛИКА  від 
нерозірваних снарядів та інших 
небезпечних боєприпасів.

ЧЕРВОНІ ПРАПОРИ  
вказуютб  
БОЙОВУ СТРІЛЬБА

Якщо ви відвідуєте Глен оф Імаал, 
Графство Віклоу, ви можете отримати 
додаткову інформацію, включаючи 
безкоштовні мапи району, звернувшись 
за контактами:

Служба наглядачів армійського 
полігону, школа Сескін, Глен оф Імаал 
тел.: (045) 404653
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Безпека дорожнього руху

До настання зими необхідно 
провести технічне 
обслуговування автомобіля, 
щоб бути впевненим, що 
він готовий до умов, які, 
безсумнівно, настануть тоді, 
коли їх найменше очікують.

ЧИ ГОТОВИЙ ВАШ АВТОМОБІЛЬ  
ДО ЗИМИ?

Є речі, які ви можете зробити самі:

   Світло - Переконайтеся, що  
всі індикатори та фари чисті  
та працюють.

   Рідини - Переконайтеся, що 
резервуар для води заповнений до 
максимальної позначки і правильно 
змішаний з антифризом. Також 
може знадобитися долити 
охолоджуючу рідину та рідину  
для миття.

   Масло - перевірте щуп і долийте 
масло, якщо необхідно. Шукайте 
сліди протікання на землі під 
автомобілем.

   Електрика - перевірте приладову 
панель до і після запуску двигуна. 
Почуйте незаряджену батарею і 
замініть її за необхідності.

   Склоочисники вітрового скла - їх 
слід регулярно чистити і 
замінювати кожні 12 місяців.

   Шини - перевірте протектор і тиск 
у шинах, включаючи запасне 
колесо. В той час як мінімальна 
допустима межа становить 1,6 мм, 
для зимового водіння 
рекомендується мінімальний 
протектор 3 мм.

   Допоміжні системи  
безпеки - перевірте інструкцію з 
експлуатації вашого автомобіля та 
з’ясуйте, чи є в ньому якісь 
допоміжні системи безпеки, які ви 
можете використовувати, 
наприклад, ABS.
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БУДЬТЕ ГОТОВІ - НАДЗВИЧАЙНА 
СИТУАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ, ЯКЕ 
НЕОБХІДНО МАТИ В МАШИНІ

   Жилет підвищеної видимості.

   Трикутник попередження  
про небезпеку.

   Ліхтар із зарядженими 
акумуляторами -  
перевіряйте щомісяця.

   Запасні запобіжники та лампочки.

   Протиожеледне обладнання

   (Як для скла, так і для  
дверних замків).

   Аптечка першої допомоги.

   Мапа або GPS (заряджений).

   Відповідний одяг та взуття на 
випадок, якщо вам доведеться 
залишити свій автомобіль.

   Заряджений мобільний телефон.

   Найнеобхідніше для підтримання 
життєдіяльності (напої та їжа).

   Знайте свій EIRCODE.
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ПЛАНУВАННЯ  
ПОДОРОЖІ ВЗИМКУ

Чи обов’язково подорожувати 
автомобілем? Ви можете:

   Розглянути можливість відкласти 
поїздку до покращення погодних та 
дорожніх умов.

   Користуватися громадським 
транспортом, якщо це можливо.

Якщо вам дійсно доводиться 
подорожувати автотранспортом, 
будьте готові до важких умов

   Переконайтеся, що ваш 
транспортний засіб має більш ніж 
достатній запас пального для 
поїздки. По можливості, взимку 
тримайте паливний бак повним.

   Перевірте своє  
аварійне спорядження.

   Передбачте додатковий час  
і будьте обережні за кермом. 
Повідомте комусь свій маршрут  
і час прибуття.

   Перед поїздкою перевірте, чи 
немає проблем на запланованому 
маршруті. Інформацію можна 
отримати від Міністерства 
транспортної інфраструктури 
Ірландії на сайті traffic.tii.ie, а  

Всі�поїздки�повинні�розглядатися�
відповідно�до�чинних�вказівок�уряду.

також ви можете слідкувати за 
ними у Twitter @TIITraffic.

   Послухайте теле- або 
радіопрограми та перевірте 
прогноз погоди. Пам’ятайте,  
що найкращі дорожні умови 
найімовірніше будуть між  
10:00 та 16:00.

   Якщо ви не знаєте свого маршруту  
і використовуєте SatNav/GPS, 
переконайтеся, що він не веде вас 
по небезпечному маршруту, 
наприклад, через гірську місцевість 
або по вузьких дорогах, які можуть 
бути небезпечними через сніг і лід, 
наприклад, Sally Gap, графство 
Віклоу або Barnsmore Gap, графство 
Донегал. Не покладайтеся повністю 
на SatNav/GPS, дивіться свій 
маршрут на мапі.

   З більш детальними порадами 
щодо використання доріг у 
складних погодних умовах  
можна ознайомитися на сайті 
Управління безпеки дорожнього 
руху www.rsa.ie/en/ у розділі 
“Поради щодо дій у складних 
погодних умовах”.
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Пам’ятайте про наступні  
серйозні небезпеки:

   Сніг та ожеледь завжди будуть 
гіршими в гірських районах та на 
підвищених ділянках місцевості 
намагайтеся об’їжджати такі місця.

   Інформація про стан доріг, 
дорожньо-транспортні пригоди та 
інша інформація, пов’язана з 
дорожнім рухом, доступна на сайті 
TII traffic.tii.ie

   Град є чи не найбільшою зимовою 
небезпекою для водія - навіть якщо 
дорогу посипати сіллю, град 
залишиться на дорозі.

   Остерігайтеся повалених дерев  
та інших уламків.

   Якщо Ваш бізнес використовує 
транспортні засоби, що належать 
компанії, або доручає працівникам 
використовувати свої особисті 
транспортні засоби для робочих 
цілей, дивіться www.hsa.ie/eng/
Vehicles_at_Work розділ 
Транспортні засоби на роботі 
взимку Поради водіям.

   Зважайте на прогнози погоди,  
які вказують на можливість 
випадання граду.

   Якщо ви потрапили під град, 
знизьте швидкість, але намагайтеся 
не гальмувати.

ВОДІННЯ В НЕБЕЗПЕЧНИХ УМОВАХ
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   При сильному вітрі остерігайтеся 
автомобілів з високими бортами, 
особливо при обгоні. Якщо ви 
керуєте автомобілем з високими 
бортами, намагайтеся обирати 
відкриті ділянки проїжджої 
частини, де вітер буде сильнішим.

   Ніколи не їдьте затопленими 
дорогами. Вони можуть бути 
глибшими, ніж ви думаєте. Знайдіть 
альтернативний маршрут.

   Завжди звертайте увагу на дорожні 
знаки поліції або місцевої влади, які 
інформують про перекриття дороги 
або об’їзд.

 ЗЛИВИ З ГРАДОМ - ОСНОВНИЙ ФАКТОР ТРАВМ ТА ЗАГИБЕЛІ ЛЮДЕЙ

АПТОВА ЗЛИВА З ГРАДОМ НА 
N11 У КВІТНІ 2016 РОКУ

Град�може�випасти�в�будь-якій�місцевості�
навіть�не�в�зимові�місяці.

   Залишати свій транспортний засіб 
небезпечно. Одягайте жилет 
підвищеної видимості та вмикайте 
аварійну світлову сигналізацію, щоб 
інші учасники дорожнього руху 
могли уникнути зіткнення з вашим 
транспортним засобом. Однак на 
автомагістралі безпечніше вийти з 
машини і стати за бар’єром 
безпеки. Негайно звертайтеся за 
допомогою за телефоном.
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Ви, ваша громада і зима  
(побудова сильних громад)

Департамент розвитку 
сільських територій та громад 
(DRCD) відіграє унікальну 
роль у зміцненні зв’язків, які 
об’єднують громади. Наша 
місія полягає у “сприянні 
розвитку сільських територій 
та громад і підтримці 
динамічних, інклюзивних 
та сталих громад по всій 
Ірландії”. Більш детальну 
інформацію про нашу роботу 
можна знайти на сайті  
www.gov.ie/drcd

Зміцнення зв’язків між громадами 
сприяє підвищенню готовності до 
надзвичайних ситуацій. Досвід показує, 
що активна підготовка призводить до 
кращого реагування в надзвичайній 
ситуації, що, в свою чергу, призводить 
до найкращого результату для всіх 
зацікавлених сторін. Така готовність 
дозволяє громаді об’єднати зусилля 
для використання місцевих ресурсів 
(людей та обладнання) під час 
надзвичайних ситуацій, що впливають 

НАГАДУЄМО: ПЕРЕВІРТЕ СВОЇХ  
СТАРШИХ РОДИЧІВ ТА СУСІДІВ

   Якщо�вам�важко�пересуватися,�то�для�
них�це�буде�неможливо.

   Чи�є�у�вас�їх�номер(и)�телефону?

   Якщо�є�сумніви,�зателефонуйте�в�
поліцію�і�попросіть�їх�перевірити.

   Переконайтеся,�що�вони�мають�
достатньо�пального,��
продуктів�харчування�та��
необхідних�медикаментів.

   Нагадайте�їм�про�необхідність�тримати�
мобільні�телефони�зарядженими.

   Зателефонуйте�їм�або�обдзвоніть.

на їхню громаду, таких як повені та 
сильні снігопади останніх років.

Хоча реагування на складні погодні 
явища координується місцевими 
органами влади, громади відіграють 
важливу роль у надзвичайних 
ситуаціях. Центральним елементом 
цього є те, що сусіди знають один 
одного і працюють разом. 
Підготовленість, знання своїх сусідів  
та спільна робота допоможуть вам та 
вашій громаді бути готовими до зими в 
найближчі місяці.

http://www.gov.ie/drcd
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 ЗНАЙТЕ СВОЮ ГРОМАДУ

Ваша громада базується навколо 
багатоквартирного будинку, 
житлового масиву, вулиці, дороги 
чи села? Чи існує об’єднання 
місцевих мешканців або громадська 
група швидкого реагування?

 ПІДТРИМКА СУСІДІВ

Чи є у Вас контактні дані Ваших 
сусідів? Як ви можете допомогти 
один одному? Наприклад, чи маєте 
ви або ваш сусід позашляховик або 
медичний досвід?

 ПЛАНУВАННЯ

На випадок яких надзвичайних 
ситуацій ваша громада може 
планувати свої дії? Наприклад, 
пожежа, повінь, снігопад, 
відключення електроенергії, нестача 
води або проблеми з доступом.

 ВРАЗЛИВІ СУСІДИ

Чи є хтось із ваших сусідів особливо 
вразливим? Наприклад, люди 
похилого віку, люди з інвалідністю 
або проблемами з пересуванням, 
сусіди з маленькими дітьми  
або люди, які не мають доступу  
до транспорту.



БУДЬТЕ ГОТОВІ ДО ЗИМИ

34

Доступна підтримка для громад

ВОЛОНТЕРСТВО

Ірландія має встановлені традиції 
волонтерської діяльності. Від перевірки 
стану вразливих сусідів до кадрового 
забезпечення телефонів довіри, 
офіційні та неофіційні волонтери 
зробили величезний внесок під час 
нещодавніх екстремальних  
погодних явищ.

Для отримання додаткової інформації 
про те, як ви можете зробити свій 
внесок у розвиток Вашої громади, будь 
ласка, відвідайте www.volunteer.ie 

СИСТЕМА ОПОВІЩЕННЯ ЛЮДЕЙ 
ПОХИЛОГО ВІКУ (SAS)

Чи знають люди похилого віку у 
вашому районі про систему оповіщення 
людей похилого віку? SAS постачає 
кулони з сигналізацією для людей 
похилого віку.

Для отримання додаткової інформації, 
будь ласка, відвідайте www.pobal.ie 

ПРОГРАМА CLÁR

Департамент розвитку сільських 
територій та громад виділив 
фінансування в рамках програми CLÁR 
для надання підтримки рятувальникам 
в неблагополучних сільських районах.

Детальна інформація про право на 
участь у конкурсі та процес подання 
заявок опубліковані на веб-сайті 
Департаменту www.gov.ie/drcd 

БІБЛІОТЕКИ

Бібліотеки пропонуватимуть фізичні та 
цифрові послуги, а також надаватимуть 
послуги літнім та вразливим 
користувачам відповідно до урядових 
рекомендацій та можливостей.

Для отримання додаткової інформації 
про послуги, які можна отримати у 
місцевій бібліотеці, будь ласка, 
відвідайтеwww.librariesireland.ie

http://www.volunteer.ie
http://www.pobal.ie
http://www.gov.ie/drcd
http://www.librariesireland.ie
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ГРОМАДИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ РАЗОМ

Ірландські�громади�зіткнулися�з�
кількома�екстремальними�погодними�
явищами�в�недавньому�минулому.�Ці�
екстремальні�погодні�явища�завдали�
збитків�на�мільйони�євро�та�порушили�
постачання�електроенергії�та�води�
сотням�тисяч�домогосподарств�по�всій�
країні.�Пандемія�та�ї ї�наслідки�також�
створили�значні�виклики.

За�цих�обставин�та�з�метою�мінімізації�
впливу�майбутніх�екстремальних�
погодних�явищ�ми�повинні�разом�
підготуватися�та�зрозуміти�практичні�
кроки,�які�ми�можемо�зробити,�щоб�
захистити�себе�та�наші�громади.�Нам�
необхідно�підвищувати�обізнаність�
про�загрози,�з�якими�ми�стикаємося,��
а�також�про�рішення�і�підтримку,��
які�нам�доступні.

Багато�з�тих�кроків,�які�ми�можемо�
зробити,�є�досить�простими,�
наприклад,�придбати�жилет�
підвищеної�видимості�та�мати�запас�
бутильованої�води.�Громади�володіють�
цінними�місцевими�знаннями,�
наприклад,�про�те,�де�на�дорогах�
утворюється�ожеледиця.

В�рамках�планів�зимового�
обслуговування�кілька�місцевих�
органів�влади�по�всій�країні�надають�
баки�з�сіллю�і�заповнюють�їх�сіллю��
для�громадських�груп,�а�також�
забезпечують�доступ�до�піску�в�
багатьох�місцях.�Чи�можете�ви�на�

волонтерських�засадах�посипати�сіль�
або�пісок�на�другорядних�дорогах�у�
вашому�районі,�щоб�вони�залишалися�
відкритими?�Якщо�ваша�місцевість�
схильна�до�повеней,�чи�є�поблизу�
мішки�з�піском?�Чи�знаєте�ви,�до��
кого�звертатися�в�органах�місцевого�
самоврядування,�щоб�отримати��
ці�умови?

Ми�повинні�стати�більш�
поінформованими,�щоб�бути�готовими�
до�зими,�але�не�тільки,�нам�також�
потрібно�діяти�на�випередження�і�на�
основі�тієї�інформації,�яку�ми�маємо.�
Вкрай�важливо�знайти�час,�щоб�
обміркувати�нашу�ситуацію�цієї�з�
ими�і�зробити�необхідну�підготовку,�
�як�індивідуальну,�так�і�громадську.

Наша�ідея�проста.�Ми�повинні�бути�
поінформовані,�готуватися�заздалегідь�
і�працювати�разом�у�наших�громадах,�
щоб�бути�готовими�до�зими�щороку.�
Ірландські�громади�успішно�
протистояли�екстремальним��
погодним�явищам�у�минулому,�і�ми�
продовжуватимемо�зберігати�
пильність�і�готуватися�до�майбутніх�
викликів,�рухаючись�вперед.�Ви�також�
можете�звернутися�до�місцевої�влади,�
щоб�дізнатися�про�громадські�
ініціативи�у�вашому�регіоні.
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Ви, ваша ферма і зима

ЗАЛИШАЙТЕСЯ В БЕЗПЕЦІ

Сільське господарство - це заняття з 
високим ступенем ризику, а під час 
несприятливих погодних умов - ще 
більш ризиковане. Зараз саме час 
ПЛАНУВАТИ, щоб мінімізувати 
наслідки несприятливих погодних  
умов для вашого господарства  
та вашої родини.

ДБАЙТЕ ПРО ОСОБИСТУ БЕЗПЕКУ

   Перед тим, як вийти на свою 
землю, завжди повідомляйте 
комусь, куди ви йдете і протягом 
якого часу вас не буде.

   Носіть відповідні шари одягу.

   Майте при собі заряджений 
мобільний телефон та ліхтарик.

   Ніколи не використовуйте 
резервний генератор у приміщенні, 
оскільки дим від двигуна може 
бути смертельно небезпечним.

   Переконайтеся, що обладнання 
(наприклад, бензопила), яким ви, 
можливо, не користувалися деякий 
час, повністю справне, і що ви 
знаєте, як користуватися ним. 
Більш детально дивіться 
інформацію на www.hsa.ie.

   Всі особи, які займаються 
сільськогосподарською діяльністю, 
повинні дотримуватися 
рекомендацій щодо Covid-19 і бути 
особливо пильними там, де 
збирається велика кількість людей, 
наприклад, в магазинах або на 
ринках, де необхідно 
дотримуватися відповідних правил.
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ХОЛОДНА ПОГОДА І СНІГ

   Сплануйте, як ви будете доставляти 
їжу та воду.

   Не допускайте замерзання техніки 
та запасів води:

   Майте обігрівачі з термостатом в 
насосному відділенні.

   Ізоляційна ковдра/лист пластику, 
розміщений біля входу в доїльний 
зал, може допомогти запобігти 
замерзанню доїльних апаратів.

   Дайте промивним  
насосам стекти.

   Перевірте рівень антифризу в усіх 
ваших двигунах.

   Майте план розчищення шляхів 
навколо фермерських будівель, а 
також запас піскосуміші та солі.

   Під час пошуку тварин на  
снігу одягайте одяг з високим 
рівнем видимості, щоб вас було 
легко помітити.

   Якщо на фермі є важливі завдання, 
які потребують більше однієї 
людини, фермери не повинні 
соромитися звертатися за 
допомогою до членів сім’ї  
та/або сусідів.

ДОГЛЯД ЗА ХУДОБОЮ

   Складіть бюджет кормів навесні, 
щоб визначити потреби в кормах на 
наступну зиму.

   Створіть резерв з 1-2 тюків на 
голову, особливо на важких  
типах ґрунтів.

   Максимізуйте ріст трав під  
час основного вегетаційного 
періоду для створення запасу 
зимових кормів.

   Зробіть аналіз силосу. Норми 
додавання корму повинні 
базуватися на якості силосу.

   Підготуйте пісок і сіль для 
забезпечення доступу до навісів у 
разі снігопаду або ожеледиці.

   Майте план дій на випадок 
відключення електроенергії.

Більш�детальну�інформацію��
можна�отримати�за�посиланням:�
animalwelfare@agriculture.gov.ie

Телефон�допомоги�захисту��
тварин:�01-6072379

http://animalwelfare@agriculture.gov.ie
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ПОВІНЬ НА ФЕРМІ

Уважно прочитайте розділ про повені  
в цій брошурі. Більше інформації - на 
сайті www.flooding.ie

Якщо ваше господарство знаходиться  
в зоні ризику затоплення:

    Перемістіть свою худобу  
в місця, до яких ви можете 
отримати доступ, якщо ризик 
повені є високим.

   Уважно оцінюйте глибину 
затоплення, перш ніж  
проїжджати по ньому.

   Використовуйте тільки  
відповідні транспортні засоби, 
якщо вам доводиться  
проїжджати через повені.

   Цінне обладнання та запаси 
пального зафіксуйте у  
відповідних місцях, щоб  
вони не були знищені водою.

БЕЗПЕКА НА ФЕРМІ ПІД ЧАС 
ШТОРМУ

    Зберігайте легкі речі в  
приміщенні та прибирайте 
господарське подвір’я.

   Переконайтеся, що всі водостоки 
на будівлях надійно закріплені,  
а стоки чистої води вільні від сміття 
та чисті.

   Переконайтеся, що всі ворота  
і двері висять правильно і 
закріплені надійно.

   Переконайтеся, що всі листи 
покрівлі надійно закріплені. При 
виконанні робіт на висоті завжди 
беріть в оренду відповідне 
підйомне обладнання - ніколи не 
працюйте на драбині.

   Перемістіть техніку в укриття.

 
У випадку, якщо під час шторму 
обшивка, двері або предмети 
ослабнуть або змістяться, не 
намагайтеся їх відремонтувати,  
доки шторм повністю не закінчиться.  
Проведення ремонтних робіт під  
час шторму з високою ймовірністю 
призведе до серйозного інциденту.

http://www.flooding.ie
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ

Отримайте примірник буклету “Добре 
фермерство.... Безпечне фермерство”  
з сайту ESB Networks www.esb.ie який 
розповідає про все, що потрібно знати 
про використання електрообладнання 
на фермі.

    Резервні генератори. Для 
підключення та використання 
генераторів діють  
спеціальні правила.

   Підключення повинен виконувати 
кваліфікований електрик.

   Про заплановану роботу 
генератора необхідно повідомити 
ESB Networks.

   Неправильне підключення може 
спричинити “зворотний струм”,  
що становить небезпеку для  
вас, інших споживачів та 
обслуговуючого персоналу.

ІНШІ НЕБЕЗПЕКИ

Будьте обережні при використанні 
обладнання, яким ви, можливо, не 
користувалися деякий час:

    Переконайтеся, що він 
обслуговувався належним чином  
і знаходиться в робочому стані.

   Не ризикуйте - якщо ви не  
знаєте, як користуватися 
обладнанням, попросіть когось 
проконсультувати вас або  
з’ясуйте, як ним користуватися.

   Особлива обережність необхідна 
при роботі з бензопилами - 
дивіться буклет “Безпечна робота з 
деревиною та бензопилами” на 
сайті HSA www.hsa.ie та 
використовуйте відповідні засоби 
індивідуального захисту.

http://www.esb.ie
http://www.hsa.ie
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Бізнес-сектор

ПІДГОТОВКА ВАШОГО  
БІЗНЕСУ ДО НЕСПРИЯТЛИВИХ 
ПОГОДНИХ УМОВ

Кожен бізнес має подолати  
низку викликів, щоб забезпечити 
безперервність роботи у випадку 
несприятливих погодних умов. 
Підготовка є ключем до мінімізації 
проблем під час таких заходів.

Практичний чек-лист з планування 
безперервності бізнесу в умовах 
складних погодних умов доступний  
на сайті www.enterprise.gov.ie

Практичні міркування щодо  
того, як складні погодні умови  
можуть вплинути на операції, 
включають в себе: 

Вплив на місце ведення бізнесу

   Розгляньте, як різні сценарії 
несприятливих погодних умов 
можуть вплинути на місце 
проведення робіт, тобто на ділянку 
та будівлі.

   Чи знаходиться місце розташування 
або доступ до нього під загрозою 
повені? Уважно прочитайте розділ 
про повені в цій брошурі. Більше 
інформації - на сайті  
www.flooding.ie

   Чи можуть виникнути труднощі в 
пунктах доступу, наприклад, під’їзні 
шляхи, розташовані на схилі, де 
існує ризик ожеледиці?

   Чи ізольовані водопровідні труби (в 
тому числі в порожніх будівлях та 
навколо них)?

   Переконайтеся, що бізнес має 
інформацію та контактні дані  
щодо ключових служб, включаючи 
місцеві органи влади.

   Перевірте страхове покриття  
та зв’яжіться зі страховими 
консультантами щодо будь-яких 
проблем, які можуть  
виникнути у бізнесу.

http://www.enterprise.gov.ie
http://www.flooding.ie
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Актуальна�інформація�та�ресурси�щодо�охорони�праці�та��
Протоколу�з�охорони�праці�під�час�Covid-19�доступні�за�посиланням: 
www.hsa.ie/eng/topics/covid-19_coronavirus_information_and_resources/

Вплив на працівників

   Розгляньте потенційний вплив 
внаслідок того, що працівники не 
можуть бути присутніми на 
робочому місці.

   Розгляньте, які додаткові заходи 
необхідно вжити для забезпечення 
безпечної роботи працівників, 
перебуваючих на робочому місці.

   Переконайтеся, що бізнес має 
актуальні контактні дані 
співробітників та план комунікацій.

   Розгляньте, як альтернативні 
методи роботи можуть мінімізувати 
перебої, наприклад, дистанційна 
робота, позмінна робота, а також 
розглянути, як практика Управління 
людськими ресурсами на 
підприємстві може врахувати 
перебої в роботі.

   Забезпечити чіткий розподіл 
відповідальності керівництва за 
планування та підготовку;  
визначте критично важливі для 
бізнесу ролі та розробіть плани  
забезпечення безперервності.

ПОСТАЧАЛЬНИКИ СПІВРОБІТНИКИ
ПІДГОТОВКА ВАШОГО 

БІЗНЕСУ ДЛЯ СКЛАДНИХ 
ПОГОДНИХ УМОВ

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 
КОМПАНІЇ

КЛІЄНТИ

http://www.hsa.ie/eng/topics/covid-19_coronavirus_information_and_resources/
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Веб-сайт�HSA�www.hsa.ie�адає�вичерпну�
інформацію�щодо�охорони�здоров’я�та�
безпеки�праці�в�Ірландії.

Вплив на клієнтів

   Розгляньте,�який�буде��
вплив�на�клієнтів.

   Розгляньте�вплив�на�бізнес�в�
результаті�зниження�мита.

   Розгляньте�альтернативні�способи�
обслуговування�клієнтів�та�
стратегії,�які�можуть�бути�
застосовані�для�мінімізації�
перебоїв,�наприклад,��
інтернет�-�торгівля.

   Оцініть,�як�можна�очистити�
прилеглі�тротуари�та�під’їзні�шляхи�
у�разі�снігопаду�та�ожеледиці,�і�
підготуйте�відповідне�обладнання�
для�цього.

   Розгляньте,�як�можна�забезпечити�
безпеку�клієнтів�у�громадських�
місцях�підприємства.

   Майте�в�наявності�план�комунікацій�
для�клієнтів.

Вплив на постачальників

   Розгляньте�вплив�перебоїв��
у�постачанні�та�перегляньте��
рівень�запасів.

   Підтримуйте�зв’язок�з�ключовими�
постачальниками�та�оцініть�їхню�
готовність�на�випадок�несприятливих�
погодних�умов,�які�можуть�вплинути�
на�їхній�бізнес.

   Враховуйте�запаси,�особливо��
чутливі�до�часу.

   Розгляньте�альтернативні�транспортні�
маршрути�та��
логістичні�канали.

   Враховуйте�безпеку�постачальників�
товарів�та�послуг,�що�може�
передбачати�доступ�до�менш�
відвідуваних�зон�приміщень.

БУДЬТЕ ГОТОВІ ДО ЗИМИ
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ПІДГОТОВКА

Школи повинні провести попередню 
оцінку того, що повинно бути або може 
бути зроблено для забезпечення 
відкриття школи у випадку 
несприятливих погодних умов. 
Розгляньте питання утримання 
шкільних приміщень та комунальних 
послуг, посипання доріг сіллю та 
піском, а також транспортування до 
школи та зі школи. У школі має бути 
забезпечений доступ до радіостанції  
на батарейках та ліхтарів.

Школи повинні забезпечити, щоб 
кожен співробітник чітко усвідомлював 
свою роль та обов’язки під час 
несприятливих погодних умов, у  
тому числі у разі закриття школи.  
Слід призначити співробітника для 

Школи та негода

Нижче наведено 
рекомендації для  
керівництва шкіл. 

Будьте готові.  

Будьте поінформовані.  

Будьте пильні.

моніторингу погодних умов та зв’язку  
з основними службами реагування та 
шкільними транспортними службами, 
якщо це необхідно.

План школи на випадок несприятливих 
погодних умов повинен включати 
запропоновані заходи реагування та 
ролі, які будуть застосовуватися у разі 
виникнення таких ситуацій червоного 
рівня погодного попередження  
від Met Éireann.

КОМУНІКАЦІЇ

Школи повинні забезпечити наявність 
відповідних контактних даних основних 
служб реагування на надзвичайні 
ситуації у своєму регіоні, включаючи 
Національну поліцію (An Garda 
Síochána), пожежну охорону, місцеві 
органи влади та інші відповідні служби. 
Школи також повинні мати контактну 
інформацію про транспортні служби, 
які обслуговують їхні школи. Ці  
дані слід регулярно перевіряти та 
підтримувати в актуальному стані.

Школи повинні налагодити зв’язок із 
сусідніми школами, щоб забезпечити, 
наскільки це можливо, єдине місцеве 
реагування на суворі погодні  
явища.Однак зазначається, що хоча 
школи в районі можуть намагатися 
координувати свої рішення,  
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обставини можуть відрізнятися між 
окремими школами, розташованими  
в безпосередній близькості, і в деяких 
випадках можуть призвести до  
того, що школами будуть прийматися 
різні рішення.

Більшість шкіл використовують службу 
текстових повідомлень для спілкування 
з батьками та персоналом. Місцеве 
радіо, веб-сайт школи або соціальні 
мережі також можуть бути корисними 
для попередження батьків та учнів про 
стан школи та її закриття у разі 
виникнення такої ситуації.

ДЕРЖАВНІ ІСПИТИ

У разі несприятливих погодних  
умов під час проведення планових 
державних іспитів Державна 
екзаменаційна комісія зв’яжеться  
з навчальними закладами  
для запровадження  
альтернативних заходів.

ЗАКРИТТЯ ШКОЛИ

Рішення про закриття школи 
приймається органом управління 
школою з урахуванням повної інструкції 
та вказівок, наданих основними 
органами реагування, особливо 
Національною поліцією (An Garda 
Síochána). Будь-яке рішення про 

закриття приймається в інтересах 
безпеки дітей, після оцінки  
місцевих ризиків та, за необхідності, 
консультацій з операторами  
шкільного транспорту.

Серед питань, які беруть до уваги  
у школах, є такі:

   Умови в самій школі.

   Спроможність школи забезпечити 
здоров’я та безпеку учнів під час 
перебування в школі.

   Здатність батьків, учнів, персоналу 
та шкільних транспортних  
служб безпечно домовлятися  
про місцеві дорожні умови, щоб 
дістатися до школи.

   Інструкції та вказівки від головних 
агентств з реагування.

   У випадках, коли школи 
закриваються у зв’язку з 
несприятливими погодними 
умовами, школи можуть 
скористатися актуальними 
рекомендаціями щодо 
дистанційного навчання, які можна 
знайти на сайті gov.ie/backtoschool, 
якщо виникне така потреба.

Інформацію�про�школи�та�Covid-19�можна�
знайти�на�сайті�www.education.ie/en/covid-19/�

http://www.education.ie/en/covid-19/
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СТАТУС ЖОВТИЙ -  
БУДЬТЕ УВАЖНІ

СТАТУС ПОМАРАНЧЕВИЙ -  
БУДЬТЕ ГОТОВІ 

СТАТУС ЧЕРВОНИЙ -  
ВЖИЙТЕ ЗАХОДІВ

Школи�повинні�належним�чином�
реагувати�на�такі�попередження,�
використовуючи�наведені�вище�
рекомендації.�Детальний�опис�
критеріїв�та�міркувань�щодо�впливу�
можна�знайти�за�посиланням�у�
ПОПЕРЕДЖЕННЯХ,�ЩО�
ПОЯСНЮЮТЬСЯ�розділ�на��
веб-сайті�MetÉireann��
www.met.ie/weather-warnings

мати�на�увазі,�що�можливі�також�
погодні�явища,�які�можуть�бути�
швидкими�і�непередбачуваними.�
Наприклад,�розглянемо�випадок�
шторму�Дарвін�у�лютому�2014�року,�
коли�Met�Éireann�оголосила�червоний�
рівень�небезпеки�для�регіонів�Корк�і�
Керрі;�однак�у�цьому�випадку�погода�
швидко�перемістилася�на�південну�
половину�країни,�що�вплинуло�на�
низку�інших�графств.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПОГОДУ  
ВІД MET ÉIREANN

Школи�повинні�стежити�за�прогнозами�
погоди�та�попередженнями,�щоб�бути�
готовими�до�будь-яких�несприятливих�
погодних�умов,�які�можуть�вплинути�
на�навчальний�заклад.

СЛУЖБИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО 
ПОГОДНІ УМОВИ

Пуш-сповіщення�для�смартфонів�про�
попередження�про�погоду�тепер�
доступні�в�додатку�Met�Éireann.�
Натисніть�Меню/Мої�попередження/
Додати.�Ви�можете�налаштувати�
сповіщення�для�будь-якого�графства��
та�типу�попередження.

Крім�того,�ви�також�можете�
підписатися�на�отримання�
електронних�листів/SMS�(тільки�
червоних)�з�попередженнями�про�
погоду�на�нашій�сторінці�попереджень.�
Обидва�сервіси�описані�на�сайті��
www.met.ie/weather-warning 
-alerting-services

Попередження�про�погоду�з�
кольоровим�кодуванням�Met��
Éireann�можна�знайти�на�сайті��
www.met.ie/warnings/today

http://www.met.ie/weather-warning-alerting-services
http://www.met.ie/weather-warning-alerting-services
http://www.met.ie/warnings/today
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Також можуть бути попередження про 
погоду з помаранчевим рівнем 
небезпеки, які можуть вимагати вжиття 
заходів у зв’язку з особливими 
місцевими обставинами, наприклад, у 
районах, що перебувають під загрозою 
повені, або в районах, розташованих на 
узбережжі Будь-яка оцінка, зроблена 
школою щодо необхідних дій, повинна 
ґрунтуватися на місцевих знаннях і 
досвіді та шляхом консультування з 
основними органами реагування.

СТАТУС ЧЕРВОНИЙ -  
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПОГОДУ

Всі погодні попередження з червоним 
рівнем небезпеки вимагатимуть певних 
дій з боку шкіл. Школам необхідно 
оцінити потенційний вплив таких 
погодних явищ, беручи до уваги 
минулий досвід та у світлі 
рекомендацій щодо поточної події  

від головних агентств з реагування на 
надзвичайні ситуації у їхньому регіоні.

Червоний рівень попередження про 
сильний дощ може бути особливо 
актуальним, якщо місцевість знаходиться 
під загрозою затоплення. Червоний рівень 
небезпеки, пов’язаний з ожеледицею або 
снігом, який може ущільнитися, може 
спричинити місцеві проблеми через 
розташування школи та/або маршрутів, 
якими можна дістатися до школи.

СТАТУС ЧЕРВОНИЙ (ПОГОДНЕ 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВІТЕР)

Школам слід звернути особливу увагу на 
червоний рівень попереджень про погоду, 
коли прогнозується сильний вітер або 
штормові умови. У зв’язку з високим 
ступенем непередбачуваності впливу 
погодних умов, пов’язаних з таким 

Інструкції�щодо�часу,�втраченого�
через�непередбачувані�закриття�в�
результаті�несприятливих�погодних�
умов,�викладені�в�циркулярі�16/2014,�
який�розміщено�на�веб-сайті�
Департаменту�www.education.ie

http://www.education.ie
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попередженням, як червоний, на 
місцеві умови, школи повинні 
використовувати наведені нижче 
вказівки, які допоможуть їм у 
проведенні оцінки.

Статус червоний погодних 
попередження про вітер може бути 
оголошений до відкриття школи або 
може виникнути протягом дня під час 
проведення занять.

АВЧАСНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО 
СТАТУС ЧЕРВОНИЙ

Після консультацій на національному 
рівні Департамент освіти рекомендує 
школам розглянути можливість не 
відкриватися, якщо прогнозується 
червоний рівень погодного 
попередження щодо вітру, який 
збігається з періодом(ами), протягом 
якого(их) очікується, що учні та 
персонал будуть

в дорозі до школи та зі школи. Всі 
рішення приймаються на місцевому 
рівні Правліннями.

Рішення про те, чи слід відкривати 
школу пізніше в день, коли 
прогнозується поліпшення погоди,

приймається після консультацій з 
Національною поліцією (An Garda 
Síochána), місцевими органами влади, 
службами шкільного транспорту та 
іншими відповідними установами, 
розташованими в районі, де 
знаходиться школа.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЧЕРВОНИЙ 
СТАТУС, ЯКИЙ ВИНИКАЄ 
ПРОТЯГОМ НАВЧАЛЬНОГО ДНЯ

Якщо червоний рівень погодного 
попередження про вітер оголошується 
в той час, коли в школі вже розпочався 
навчальний процес за участю учнів та 
персоналу, керівництво школи повинно 
негайно зв’язатися з Національною 
поліцією (An Garda Síochána), службою 
шкільного транспорту та іншими 
відповідними установами для 
отримання консультації щодо того,  
чи може бути безпечно здійснювати 
поїздки зі школи або коли такі поїздки 
слід розпочинати. Слід також 
враховувати безпеку батьків, які 
приїжджають до школи, щоб  
забрати дітей.

Якщо з міркувань охорони здоров’я та 
безпеки на основі наявних у школі 
рекомендацій необхідно прийняти 
рішення про те, щоб учні та персонал 
залишалися в приміщенні школи під 
час червоного рівня небезпеки, 
пов’язаного з вітром, то школам слід 
спланувати таку можливість, 
розглянувши питання про те, як можна 
розмістити учнів та персонал у 
приміщенні школи, а саме під час 
очікування покращення погоди. Такі 
рішення повинні прийматися з 
урахуванням здоров’я та безпеки всіх 
зацікавлених осіб, а також погодних 
умов, що склалися та прогнозуються в 
районі розташування школи.



Контактна  
інформація

СЛУЖБИ ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ

У�разі�виникнення�надзвичайної�
ситуації,�будь�ласка,�телефонуйте�до�
служб�екстреної�допомоги�за�
номерами�112�або�999.

У�разі�виникнення�будь-якої�
надзвичайної�ситуації�на�воді,�в��
тому�числі�у�відкритому�морі,�вздовж�
берегової�лінії,�на�внутрішніх�водних�
шляхах,�озерах�чи�річках�телефонуйте�
112 або 999 і запитуйте  
берегову охорону.

Не�забудьте�мати�під�рукою�номери�
телефонів�свого�лікаря,�фармацевта,�
дитячих�шкіл,�місцевої�влади,�
відділення�поліції,�постачальників�
послуг�та�членів�сім’ї,�щоб�ви�могли�
легко�їх�знайти�у�разі�виникнення�
надзвичайної�ситуації. 999
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ПОСЛУГИ

ESB Networks LoCall  
1800 372 999

Gas Networks Ireland LoCall  
1800 20 50 50

Irish Water LoCall  
1800 278 278

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

Прогнози погоди та попередження Met 
Éireann доступні на сайті www.met.ie та 
в додатку Met Éireann App, де можна 
знайти детальні 7-денні прогнози для 
понад 1200 населених пунктів по всій 
Ірландії, а також за бажанням отримати 
прогноз з географічною прив’язкою до 
вашого місцезнаходження. Там також 
доступний радар опадів - збільшуйте 
масштаб, щоб побачити останні опади 
в конкретній місцевості.

Налаштуйтеся на прогноз погоди  
на RTÉ після новин, а також на 
національному та місцевому радіо  
на щогодинні випуски новин.

ЦЕНТР МАП HSE

На головній сторінці веб-сайту 
Виконавчого органу з питань охорони 
здоров’я www.hse.ie ви можете знайти 
інформацію про медичні послуги у 
вашому районі. Просто введіть свою 
адресу та оберіть варіант пошуку 
найближчої лікарні, аптеки, лікаря, 
відділення поліції, будинку літніх 
людей або стоматолога. Вказується 
шляху від вашого будинку до 
необхідного сервісу.

ТРАНСПОРТ

На веб-сайті www.gov.ie/transport  
можна знайти посилання на  
всіх постачальників послуг 
громадського транспорту.

У періоди перебоїв сайти  
окремих транспортних провайдерів 
оновлюються на постійній основі.

Нижче наведено контактну  
інформацію для постачальників  
послуг громадського транспорту.  
Ви також повинні мати під рукою 
контактну інформацію місцевих 
приватних перевізників.

ЗАЛІЗНИЦЯ

Iarnrod Éireann, включаючи  
Intercity/Dart/Commuter Rail:
Номер служби підтримки клієнтів  
01 836 6222
Веб-сайт: www.irishrail.ie 
Twitter: @irishrail
Facebook: /iarnrodeireann

Luas Services
Luas Customer Care 
LoCall 1800 300 604 або  
01 4614911
Веб-сайт: www.luas.ie 
Twitter: @luas
Facebook: /luas

http://www.gov.ie/transport
http://www.irishrail.ie
https://twitter.com/IrishRail
https://www.facebook.com/iarnrodeireann
http://www.luas.ie
https://twitter.com/Luas
https://www.facebook.com/luas
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АВТОБУС

Автобусні послуги Дубліна:
Номер телефону: (01) 8734222
Веб-сайт: www.dublinbus.ie 
Twitter: @dublinbusnews
Facebook: /dublinbusnews

Bus Éireann Services (міжміські/
приміські перевезення):
Телефон: 0818 836 611
сайт: www.buseireann.ie 
Twitter: @buseireann
Facebook: /buseireann

Go Ahead Ireland Services:
Телефон: 0818 804 071
Веб-сайт: www.goaheadireland.ie 
Twitter: @GoAheadIreland
Facebook: /goaheadireland12

Послуги місцевого зв’язку:
Сайт: 
www.transportforireland.ie/tfi-local-link
Послуги надаються та управляються 
місцевими представництвами  
по всій країні.
За контактною інформацією щодо 
послуг у вашому регіоні можна 
звернутися за посиланням 
www.transportforireland.ie/support/
your-tfi-local-link-office/  

ТУРИСТИЧНІ ЦЕНТРИ BUS ÉIREANN

РОЗТАШУВАННЯ ЗУСТРІЧНІ ПОСЛУГИ

Балліна
Kevin Barry St.

ПН-ЧТ: 
0900-1300 & 1400-1715 
ПТ: 
0900-1300 & 1400-1700

Каван
Farnham St.

ПН-НЕД:  
0700-1800

Корк
Parnell Place

ПН-ПТ: 
0900-1730

Дандолк
Long Walk

ПН-СБ:  
0700-1630 
НД: 
0800-1630

Голуей * 
Станція Ceannt, 
площа Eyre 
Square

ПН-ПТ:  
0900-1300 & 1400-1700 
СУБОТА: 
1030-1630

Леттеркенні
Port Road

ПН-ПТ: 
0900-1345 & 1445-1800

Лімерик* 
Станція Station, 
Parnell St.

ПН-ПТ: 
0900-1300 & 1400-1730

Монаган
North Road

ПН-НД:  
0700-2000

Слайго
Lord Edward St.

ПН-ПТ:  
0830-1700

Тралі 
Casement  
Station

ПН-ПТ: 
0830-1300 & 1345-1630

Уотерфорд
The Quay

ПН-ПТ: 
0930-1645

Квиткові автомати Дублін  
Дублін (Busáras, Store Street) 
Кілларні (Fairhill)

Для�отримання�найактуальнішої�контактної�інформації�про�місцеві�автовокзали,�
будь�ласка,�зверніться�до�розділу�“Інформація�про�автовокзали”�на�веб-сайті�Bus�
Eireann�за�адресою�https://buseireann.ie/inner.php?id=373

*  Станції, де є спільні приміщення з 
Iarnród Éireann.

http://www.dublinbus.ie
https://twitter.com/dublinbusnews
https://www.facebook.com/DublinBusNews
http://www.buseireann.ie
https://twitter.com/Buseireann
https://www.facebook.com/BusEireann
http://www.goaheadireland.ie
https://twitter.com/GoAheadIreland
https://www.facebook.com/goaheadireland12
http://www.transportforireland.ie/tfi-local-link
http://www.transportforireland.ie/support/your-tfi-local-link-office/
http://www.transportforireland.ie/support/your-tfi-local-link-office/
https://buseireann.ie/inner.php?id=373
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ШКІЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ ОФІСИ АВТОБУСІВ ІРЛАНДІЇ

ЗА ПОСЛУГИ В ГРАФСТВАХ КОНТАКТНИЙ ОФІС НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ

Корк Capwell, Корк (021) 455 7137 
(021) 455 7129

Клер 
Лімерик
Північний Тіпперері

Roxboro Road, Лімерік (061) 217484

Дублін
Кілдер
Уіклоу
Міт

Регіональна школа 
Транспортний відділ, 
район Офіс, Бродстоун, 
Дублін 7

(01) 830 2222

Лут  
Монаган  
Каван

Автовокзал Dundalk Long 
Walk, Дандолк (042) 682 5900

Вестміт
Лонгфорд
Оффалі
Роскоммон
Лаос

Station Road,  
Атлон (090) 647 3277

Майо Kevin Barry Street, 
Балліна (096) 71816

Голуей Станція Ceannt, площа 
Eyre Square, Голуей (091) 537530

Слайго  
Літрім

Lord Edward Street, 
Слайго (071) 916 0440

Донегал Странорлар (074) 913 1008

Уотерфорд 
Тіпперері Саут 
Карлоу 
Кілкенні 
Вексфорд

Plunkett Station, 
Вотерфорд (051) 873401

Керрі Станція Station, Тралі (066) 716 4750

Для�отримання�найактуальнішої�контактної�інформації�про�місцевий�офіс�
шкільного�транспорту,�будь�ласка,�зверніться�до�розділу�“Шкільний�транспорт”�
на�сайті�Bus�Eireann�за�адресою:�https://buseireann.ie/inner.php?id=256

https://buseireann.ie/inner.php?id=256
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ПОВІТРЯ

Інформація про прибуття/відправлення доступна на веб-сайтах аеропортів:

АЕРОПОРТ ВЕБ-САЙТ НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ

Аеропорт Дубліна
www.dublinairport.com 
Twitter: @dublinairport

(01) 814 1111

Аеропорт Корка
www.corkairport.com 
Twitter: @corkairport

(021) 431 3131

Аеропорт Шеннон
www.shannonairport.com 
Twitter @shannonairport

(061) 712000

Ірландія Західний 
аеропорт Нок

www.irelandwestairport.com 
Twitter: @Irelandwest

(094) 936 8100

Аеропорт Керрі
www.kerryairport.com 
Twitter: @kerryairport

(066) 976 4644

Аеропорт Донегал
www.donegalairport.ie 
Twitter: @DonegalA

(074) 954 8284

(074) 954 8232

Острови Аран
www.aerarannislands.ie 
Twitter: @AerArann

(091) 593034

Будь�ласка,�відвідайте�dfa.ie/travel для�порад�щодо�подорожей,�які�допоможуть�вам�
прийняти�обґрунтоване�рішення�перед�поїздкою�до�інших�країн.

http://www.dublinairport.com
https://twitter.com/DublinAirport
http://www.corkairport.com
https://twitter.com/CorkAirport
http://www.shannonairport.com
https://twitter.com/ShannonAirport
http://www.irelandwestairport.com
https://twitter.com/Irelandwest
http://www.kerryairport.com
https://twitter.com/KerryAirport
http://www.donegalairport.ie
https://twitter.com/DonegalA
http://www.aerarannislands.ie
https://twitter.com/AerArann
http://dfa.ie/travel


МОРЕ

Інформація�про�прибуття/
відправлення�доступна�на�веб-сайтах�
поромних�операторів:

Brittany Ferries:
Веб-сайт:�www.brittanyferries.ie
Twitter:�@BrittanyFerries
Телефон:�(01)�4277801

Irish Ferries:
Веб-сайт:�www.irishferries.com
Twitter:�@Irish_Ferries
Телефон:�0818�300�400

P&O Ferries:
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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http://www.brittanyferries.ie
https://twitter.com/BrittanyFerries
http://www.irishferries.com
https://twitter.com/Irish_Ferries
http://www.poferries.ie
https://twitter.com/POferriesupdate
http://www.stenaline.ie
https://twitter.com/StenaLineUKIE
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МІСЬКІ ТА РАЙОННІ РАДИ

РАДА ВЕБ-САЙТ НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ

РОБОЧІ ГОДИНИ В НЕРОБОЧИЙ ЧАС

Графство Карлоу www.carlow.ie (059) 917 0300 (059) 917 0300

Графство Каван www.cavancoco.ie (049) 437 8300 (049) 437 8300

Графство Клер www.clarecoco.ie (065) 682 1616 087 416 9496

Графство Корк www.corkcoco.ie (021) 427 6891 (021) 480 0048

Місто Корк www.corkcity.ie (021) 492 4000 (021) 496 6512

Графство Донегал www.donegal.ie (074) 915 3900

Вода: 
1800 278 278

Дороги: 
(074) 917 2288

Місто Дублін www.dublincity.ie (01) 222 2222 (01) 679 6186

Dun Laoghaire / 
Ратдаун www.dlrcoco.ie (01) 205 4700 (01) 677 8844

Графство Фінгал www.fingalcoco.ie (01) 890 5000 (01) 890 5000

Графство Голуей www.galway.ie (091) 509 000 (091) 509 069

Місто Голуей www.galwaycity.ie (091) 536 400 (091) 536 400

Графство Керрі www.kerrycoco.ie (066) 718 3500 (066) 718 3588

Графство Кілдер www.kildare.ie/
countycouncil

(045) 980 200 1800 800 444

Графство Кілкенні www.kilkennycoco.ie (056) 779 4000 0818 399 399

Графство Лаос www.laois.ie (057) 866 4000 (057) 866 4000

Графство Літрім www.leitrimcoco.ie (071) 962 0005 (071) 962 0005

Місто і графство 
Лімерік www.limerick.ie (061) 496 000 (061) 417 833

Графство Лонгфорд www.longfordcoco.ie (043) 334 3300 1800 211 525

Графство Лут www.louthcoco.ie 042 933 5457 042 933 5457

Mayo Co. www.mayococo.ie (094) 906 4000 (094) 903 4706

http://www.carlow.ie
http://www.cavancoco.ie
http://www.clarecoco.ie
http://www.corkcoco.ie
https://www.corkcity.ie/en/
http://www.donegal.ie
http://www.dublincity.ie
http://www.dlrcoco.ie
http://www.fingalcoco.ie
http://www.galway.ie
http://www.galwaycity.ie
http://www.kerrycoco.ie
http://www.kildare.ie/countycouncil
http://www.kildare.ie/countycouncil
http://www.kilkennycoco.ie
http://www.laois.ie
http://www.leitrimcoco.ie
http://www.limerick.ie
http://www.longfordcoco.ie
http://www.louthcoco.ie
http://www.mayococo.ie


РАДА ВЕБ-САЙТ НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ

РОБОЧІ ГОДИНИ В НЕРОБОЧИЙ ЧАС

Графство Міт www.meath.ie (046) 909 7000 1800 445 335

Графство Монаган www.monaghan.ie (047) 30 500

Монаган:  
087 650 833
Каррікмакросс / 
Каслблейні:  
087 687 3154
Баллибей / Клонс:  
087 204 1672
Місто Монаган:  
087 242 4222

Графство Оффалі www.offaly.ie (057) 934 6800 1800 750 750

Графство 
Роскоммон

www.roscommon 
coco.ie (090) 663 7100 (090) 663 7100

Графство Слайго www.sligococo.ie (071) 911 1111

Дороги (Місто):  
087 2600111
Графство: 
087 7789935
Вода/відходи: 
1800 278 278

Графство 
Південний Дублін www.sdcc.ie (01) 414 9000 (01) 457 4907

Графство Тіпперері www.tipperarycoco.ie 0818 06 5000

Дороги / Житло: 
0818 06 5003
Вода: 
1800 278 278

Місто і графство 
Уотерфорд www.waterfordcouncil.ie 0818 10 20 20 0818 10 20 20

Графство Уестміт www.westmeathcoco.ie (044) 933 2000 (044) 933 2000

Графство Уексфорд www.wexfordcoco.ie (053) 919 6000 (053) 919 6000

Графство Уіклоу www.wicklow.ie (0404) 20 100

(01) 291 6117
Надзвичайні 
ситуації з водою/
відходами: 1800 
278 278
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http://www.meath.ie
http://www.monaghan.ie
http://www.offaly.ie
http://www.roscommoncoco.ie
http://www.roscommoncoco.ie
http://www.sligococo.ie
http://www.sdcc.ie
http://www.tipperarycoco.ie
http://www.waterfordcouncil.ie
http://www.westmeathcoco.ie
http://www.wexfordcoco.ie
http://www.wicklow.ie
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ВАЖЛИВІ НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ

EIRCODE:

ЛІКАР:

(Ім’я) (Телефон) (Альтернативний телефон)

ВЕТЕРИНАРНИЙ ЛІКАР:

(Ім’я) (Телефон) (Альтернативний телефон)

СТОМАТОЛОГ:

(Ім’я) (Телефон) (Альтернативний телефон)

СУСІД:

(Ім’я) (Телефон) (Альтернативний телефон)

ІНШИЙ ЕКСТРЕНИЙ КОНТАКТ:

(Ім’я) (Телефон) (Альтернативний телефон)

АПТЕКА:

(Ім’я) (Телефон) (Альтернативний телефон)

ШКОЛА:

(Ім’я) (Телефон) (Альтернативний телефон)

ПОЛІЦІЯ: 999 or 112 (Альтернативний телефон)

ПОЖЕЖНА/ШВИДКА 
ДОПОМОГА/
БЕРЕГОВА ОХОРОНА

999 or 112 (Альтернативний телефон)

ПОСТАЧАЛЬНИКИ ПОСЛУГ

Газ (Телефон) (Альтернативний телефон)

Електроенер (Телефон) (Альтернативний телефон)

гія Вода (Телефон) (Альтернативний телефон)

Міська/районна рада (Телефон) (Альтернативний телефон)
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Примітки
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Примітки
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Розроблено

ОФІСОМ ПЛАНУВАННЯ НА 
ВИПАДОК НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЙ

in aу співпраці з:

всіма�урядовими�відомствами
Національної�поліції
Bus�Éireann
Агентство�з�охорони�н�
авколишнього�середовища
Óglaigh�na�hÉireann
Управління�охорони�здоров’я��
та�безпеки�праці�Виконавча
служба�охорони�здоров’я��
Ірландської�берегової�охорони
Irish�Water
Met�Éireann
Національний�орган�з�питань�
інвалідності�Управління
громадських�робіт
Управління�безпеки��
дорожнього�руху
Teagasc
Водна�безпека�Ірландії

Зміст цієї брошури надається виключно  
в інформаційних цілях. Вони покликані 
покращити доступ громадськості до 
інформації для підготовки та проведення 
заходів у зимовий період. Незважаючи  
на те, що при підготовці матеріалів до 
публікації докладається максимум 
зусиль, Урядова цільова група з питань 
планування на випадок надзвичайних 
ситуацій або Управління з питань 
планування на випадок надзвичайних 
ситуацій не несе відповідальності за 
будь-які помилки, упущення або 
оманливі твердження на цих сторінках 
або на будь-якому сайті, на який є 
посилання на цих сторінках.



Коронавірус
COVID-19Коронавірус COVID-19

Продовжуйте наступне:

#holdfirm
Знайте факти
www.gov.ie/health-covid-19
www.hse.ie 

Мийте
руки добре і часто, 
щоб уникнути 
забруднення

Прикривайте
рот і ніс серветкою 
або рукавом під час 
кашлю або чхання 
та безпечно викидайте 
використану серветку 

Знайте
симптоми. Якщо 
вони у вас з'явилися, 
самоізолюйтеся та 
негайно зверніться 
до свого лікаря 

Уникайте
натовпу та 
місця масового 
скупчення людей

Консультування 
з питань 
громадського 
здоров'я

Носіть
маски в громадському 
транспорті, в магазинах, 
на людних вулицях, 
на робочих місцях у 
закритих приміщеннях 
та при тісному контакті 
з людьмиc 

COVID-19
Симптоми включають
> високу температура
> кашель
> утруднене дихання

раптову втрату нюху 
або смаку

до грипу

 
> симптоми подібні 

Тримайте 
відстань
хоча 2 метри (6 футів) 
від інших людей, 
особливо від тих, 
хто може почувати 
себе погано

Обмежте
контакт з іншими 
людьми під час 
перебування на вулиці 

Будьте обережні.
Захищайте один одного.



Цю�брошуру�можна�завантажити��
з�веб-�сайту�www.winterready.ie��
або�надіслати�електронною�поштою��
чи�письмово�на�адресу:�National�
Emergency�Coordination�Centre,�
Agriculture�House�(2�East),�Kildare�
Street,�Dublin�2

Також�доступна�версія�ірландською�
мовою.�Копії�можна�отримати,�
звернувшись�до�Управління�з��
питань�планування�на�випадок�
надзвичайних�ситуацій.

�www.winterready.ie
Twitter:�@emergencyIE

OEP�Телефон:�01-237�3800
E-mail:�oep@defence.ie

#bewinterready

http://www.winterready.ie
http://www.winterready.ie
https://twitter.com/emergencyIE
mailto:oep%40defence.ie%20?subject=

