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На улицата: 

 Бъдете крайно внимателни в близост до хора, които са облечени неподходящо за 

сезона. Следете внимателно мимиките на лицата им. Самоубиец-атентатор (Шахид), който се 

готви да извърши атентат винаги изглежда съсредоточен, плътно стиска устни като при 

молитва. 

 Ако забележите някъде съмнително изоставен багаж, незабавно уведомете органите на 

реда или се обадете на телефон 112. Не се опитвайте да разберете съдържанието на пакета. 

 Избягвайте ярките цветове за дрехите си, обличайте се по-неутрално, а също така 

избягвайте дрехите с военни кройки и цветове. 

 Не изпъквайте. Избягвайте публичността. Не харчете големи суми пари. 

В метро или влак: 

 Избягвайте вагоните в центъра на композицията, старайте се винаги да сте прави с лице 

към посоката на движение. 

 Избягвайте да се унасяте в сън, докато се намирате в движение, в обществен транспорт. 

При взрив: 

* Oпитайте се да отворите вратата. 

* Не бързайте да излизате, защото не се знае дали е прекъснато контактното напрежение 

от релсите. 

* Ако се намирате в тунел, трябва да закриете носа и устата си и да легнете на пода на 

вагона. 

* Придържайте се към съветите на машинистите. 

У дома 

 Когато влизате във входа на блока си, винаги се оглеждайте за пощенска кутия, която 

стои нестандартно или не на място. Четете писмата до вас винаги в дома си, а не пред 

пощенската кутия. 

 Никога не приемайте неочаквани пакетни доставки. 

 Насърчавайте охранителната бдителност във вашето семейство и обсъждайте какво 

трябва да се направи, ако възникне заплаха за сигурността ви. 

 Установете проста сигнална система, за да уведомявате членовете на семейството си 

или приятелите за съществуваща опасност. Не я споделяйте с никого извън гореописания кръг. 

 Свикнете да съобщавате на семейството и приятелите си къде се намирате, къде 

отивате и кога да ви очакват. 

Какво да правим ако се намираме в сграда след експлозия? 

* Не трябва да напускаме сградата, освен ако бихме могли да излезем на открито за 

около 10 секунди. 

* Заемете най-безопасното място в сградата - под рамката на вратата, близо до вътрешна 

стена, колона, под стабилна маса или легло. 

* Ако сте на улицата, застанете далеч от сгради и далекопроводи. 

 

 

 


