
 

Kaip elgtis, įvykus sprogimui 

 

• Kriskite ant žemės ir rankomis užsidenkite galvą. Jei yra galimybė, būtinai 

pasinaudokite bet kokia priedanga – tai gali būti pastatas, griovys, dauba, medis ar net 

šaligatvio bortas, patalpos viduje – spintelė, stalas, siena;  

• neskubėkite palikti priedangos. Kai kurios skeveldros skrenda bumerango principu 

ir apsukusios ratą nukrenta netoli sprogimo vietos;  

• jeigu nenukentėjote, o skeveldros daugiau nekrenta, pasitraukite iš sprogimo 

vietos. Žinokite, kad sprogimas gali pasikartoti – tokią taktiką labai dažnai naudoja 

teroristai: įvykdę gana nedidelį sprogimą, jie lukteli, kol atvyksta specialiosios tarnybos, ir 

tada įvykdo tikrąjį teroro aktą, taip sutrikdydami specialiųjų tarnybų darbą;  

• jeigu sprogimas įvyko pastate, išeidami naudokitės avariniais išėjimais. Naudotis 

liftais ir kitais elektriniais įrenginiais griežtai draudžiama;  

• padėkite sužeistiesiems evakuotis į saugią vietą ir suteikite pirmąją pagalbą. 

Rinkdamiesi saugią vietą, venkite apgriuvusių pastatų, nes jie ar jų dalis gali visiškai 

sugriūti;  

• apie įvykį praneškite bendruoju pagalbos numeriu 112. 

 

Ką daryti, jeigu jus paėmė įkaitu 

 

• Prisiminkite, kad turite tik vieną tikslą – išgyventi;  

• susitaikykite su situacija ir būkite pasiruošę laukti. Pasistenkite nusiraminti ir 

neleiskite panikuoti kitiems įkaitams;  

• žinokite, kad bijoti yra normalu. Pirmosios 15–45 min. yra pačios pavojingiausios, 

todėl vykdykite visas grobėjų instrukcijas. Kuo ilgiau būsite kartu, tuo mažesnė tikimybė, 

kad grobėjas jus sužalos;  

• nekalbėkite be reikalo, tik jei būtina, stenkitės būti draugiškas, bet nesukčiaukite; 

• nemaldaukite, nesiteisinkite ir neverkite;  

• nesakykite pastabų ir neduokite pasiūlymų grobėjams; 

• nesiginčykite su grobėjais ir kitais įkaitais, išreikškite bendrą požiūrį;  

• neatsukite į grobėjus nugaros, jeigu negausite iš jų tokio nurodymo. Akių 

kontaktas gali būti geras dalykas, žmonės linkę mažiau žudyti, jei į juos žiūrima, bet 

nespoksokite į pagrobėjus be perstojo;  

• jeigu jums siūlo pavalgyti, neatsisakykite, net jeigu nenorite. Tai jums suteiks jėgų, 

o atsisakymas supriešins;  



• pabandykite pailsėti, atsisėskite, jeigu galite. Jeigu situacija ilgai užsitęstų, 

pabandykite pamiegoti;  

• nebandykite bėgti, kol nebūsite visiškai tikras, kad pasiseks, ir netgi jei esate 

tikras, pagalvokite dar kartą prieš bandydamas;  

• jei kam nors iš įkaitų reikalinga medicinos pagalba, praneškite tai grobėjams, 

kalbėkite trumpai ir ramiai, nieko nedarykite, kol negausite leidimo;  

• jei tikite, kad gelbėjimo operacija tuoj įvyks arba girdite triukšmą ir susišaudymą, 

raskite saugią vietą, gulkite ant grindų, galvą uždenkite rankomis ir nedarykite jokių 

staigių judesių. Jokiu būdu nebėkite pareigūnų, kurie vykdo išlaisvinimo operaciją, link, 

nes galite būti palaikyti grobėjais. 

 


