РАНИЦА ЗА БЕДСТВИЯ
ОСНОВНИ
материали и средства,
необходими за окомплектоване на
„Раница за бедствия”
1.

2.

3.
4.

Бутилирана питейна вода в количества за цялото семейство поне за
3 дни
Консервирана и суха храна
в количества за цялото семейство поне за 3 дни
(консервирани храни, сухари, бисквити, сухи сладкарски изделия и др.
подобни с удължен срок на годност)

Радио на батерии
Добре е да имате и резервни батерии!

Фенерче на батерии
Добре е да имате и резервни батерии!

5.

Мобилен телефон и зарядно устройство

6.

Свирка

7.

Чаени свещи, кибрит, запалка

Инструменти - джобно ножче, отварачки за консерви и бутилки,
клещи
Пластмасови или картонени чашки и чинийки, найлонови
9. торбички, тиксо, домакинско фолио, средства за почистване и
дезинфекция
Пакет влажни кърпички и няколко пакетчета носни кърпички,
10.
стари вестници
Спасително фолио за членовете на семейството
8.

Не заема място, не тежи, прилага се както в първата медицинска помощ,
11. така и в много дейности на открито, като предпазва от прекомерно
висока или ниска околна температура, служи и като дъждобран, както
като за покритие на заслон.

12. Медицински комплект за първа помощ
13. Санитарни и прахозащитни маски за членовете на семейството
14.

Вашите лекарства, както и тези на членовете на семейството в
случай, че сте с хронично заболяване
Семеен план за бедствие и Карта на вашия район

За да имате надежден семеен план за бедствие е необходимо
предварително да сте поговорили със семейството си за видовете
бедствия, които се случват най-често и да сте разяснили какво да правите
при различните случаи. Припомнете си как се провежда безопасна
15. евакуация и планирайте как ще се погрижите за домашния любимец.
Препоръчително е да определите две места за сборни
пунктове с адреси, които да се намират на безопасни места, както и в
близост и в отдалеченост от дома. Полезно е да се уговорите
предварително с близък, живеещ извън Вашия район, който при бедствие
да бъде лице за връзка между всички членове на семейството Ви.

Проверка
наличност
и годност
при смяна
на лятно
часово
време

Проверка
наличност
и годност
при смяна
на зимно
часово
време

20.......г.

20.......г.

















































ДОПЪЛНИТЕЛНИ
материали и средства,
необходими по Ваша преценка за
окомплектоване на
„Раница за бедствия”
1.

Водоустойчив пакет с важни семейни документи

2.

Пари

3.

Специализирани храни и пелени за кърмачета, дамски превръзки и
др. подобни

4.

Дрехи за променливо време (топли и леки дрехи)

5.

Хартия и средства за писане

6.

Книги, игри, пъзели и други за възрастни и за деца

7.
8.
9.
10.

Телефон 112 приема спешни и аварийни обаждания
при необходимост от спешна медицинска помощ,
помощ при пътно-транспортни произшествия, пожари,
аварии, кризи и други инциденти с човешки и
материални загуби.
Телефонът се избира без код.
Услугата 112 е денонощна и безплатна.

Проверка
наличност
и годност
при смяна
на лятно
часово
време

Проверка
наличност
и годност
при смяна
на лятно
часово
време

20.......г.

20.......г.

























____________________________________________________________
СЕМЕЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЕ
Място на среща в случай на бедствие ______________________________________________________________
безопасно място в близост до дома

Сборен пункт ____________________________________________________________________________________
безопасно място отдалечено от дома

Адрес: ___________________________________________________________________________________________
Телефони за връзка: ______________________________________________________________________________
Лице за контакт с членовете на семейството: ________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________________________________
Телефони за връзка: ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

СЕМЕЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЕ
Място на среща в случай на бедствие ______________________________________________________________
безопасно място в близост до дома

Сборен пункт ____________________________________________________________________________________
безопасно място отдалечено от дома

Адрес: ___________________________________________________________________________________________
Телефони за връзка: ______________________________________________________________________________
Лице за контакт с членовете на семейството: ________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________________________________
Телефони за връзка: ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

СЕМЕЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЕ
Място на среща в случай на бедствие ______________________________________________________________
безопасно място в близост до дома

Сборен пункт ____________________________________________________________________________________
безопасно място отдалечено от дома

Адрес: ___________________________________________________________________________________________
Телефони за връзка: ______________________________________________________________________________
Лице за контакт с членовете на семейството: ________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________________________________
Телефони за връзка: ______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

СЕМЕЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЕ
Място на среща в случай на бедствие ______________________________________________________________
безопасно място в близост до дома

Сборен пункт ____________________________________________________________________________________
безопасно място отдалечено от дома

Адрес: ___________________________________________________________________________________________
Телефони за връзка: ______________________________________________________________________________
Лице за контакт с членовете на семейството: ________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________________________________
Телефони за връзка: ______________________________________________________________________________

