Припинення електропостачання
Power Outages
Electrical power outages can happen at
any time. They often occur during a storm
or after an accident when power lines are
damaged. The power company may get the
power back on soon. At other times, power
may be off for several days.
Sometimes the power company turns off the
electricity to an area to save power for one
to two hours at a time. The power is restored
and then turned off to another area. This
is called a rolling blackout. The electricity
is most often turned off during times of
high use. The power company tries to give
warning before turning off power to an area.
If you have medical equipment such as a
battery-powered wheelchair or an oxygen
concentrator in your home that requires
electrical power, let your power company
know. They will put you on a list to restore
your power more quickly. Also, check with
the supplier of your medical equipment for
battery backups or backup oxygen tanks in
case of a power outage.

Припинення електропостачання може
статися в будь-який час. Припинення
електропостачання часто трапляється
під час шторму або після аварії, коли
пошкоджено лінії електропередач.
Енергетична компанія може незабаром
знову відновити постачання електроенергії.
У деяких випадках енергопостачання може
бути відсутнім протягом кількох днів.
Іноді енергетична компанія відключає
енергопостачання району на одну-дві
години, щоб заощадити електроенергію.
Енергопостачання відновлюється,
а потім вимикається в іншому
районі. Це називається «віяловим
відключенням електроенергії».
Електроенергію найчастіше вимикають
під час інтенсивного використання.
Енергетична компанія намагається
попередити заздалегідь про вимкнення
енергопостачання в районі.
Якщо у вас вдома є медичне обладнання,
що потребує електроенергії, як-от
інвалідний візок з акумуляторною
батареєю або концентратор кисню,
повідомте про це свою енергетичну
компанію. Робітники компанії внесуть
вас у список, щоб швидше відновити
енергопостачання. Також зверніться до
постачальника медичного обладнання
щодо придбання резервних акумуляторних
батарей або резервних резервуарів кисню
на випадок відключення електроенергії.

Be Prepared

Будьте напоготові

To prepare for a sudden loss of power, have
these supplies ready:

Щоб бути готовими до раптового
переривання енергопостачання, тримайте
напоготові такі запаси:

Flashlights and extra batteries or wind up
flashlights that do not need batteries

Power Outages. Ukrainian.

Ліхтарі й додаткові батареї або механічні
ліхтарі, які не потребують батарей
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Battery powered radio and extra batteries

Радіоприймач з батарейним
живленням і додаткові батареї

Food and bottled water for each member
of the family

Їжа й вода в пляшках для кожного
члена сім’ї

A phone that does not need electrical
power to work

Телефон, який працює без
підключення до електромережі

Battery backups for medical equipment
or backup oxygen tanks

Резервні акумуляторні батареї для
медичного обладнання або резервні
резервуари кисню

Extra blankets and warm clothing
Food and water for pets

Додаткові ковдри й теплий одяг
Корм і вода для домашніх тварин

During Power Outages
•

•

Use a flashlight for emergency lighting.
If you need to use candles, never leave
them burning when you leave the room
or go to sleep.
Turn off electrical equipment to prevent
a surge of electricity when the power
comes back on.

Під час припинення
електропостачання
•

Використовуйте ліхтар для аварійного
освітлення. Якщо використовуєте
свічки, ніколи не залишайте їх горіти,
коли виходите з приміщення або
лягаєте спати.

•

Вимикайте електрообладнання,
щоб запобігти сплеску напруги після
відновлення електропостачання.

•

Якомога рідше відкривайте
холодильник і морозильну камеру, щоб
продукти залишалися охолодженими.

•

Avoid opening the refrigerator and
freezer so food stays cold.

•

Listen to the radio for information.

•

Use the phone for emergencies only.

•

Call 911 only in a life-threatening
emergency.

•

•

Limit travel. Traffic lights and gas pumps
may not work.

Слухайте радіо, щоб отримувати
інформацію.

•

•

Seek shelter with family, friends or at a
community shelter if the power is out for
a long time, or when it is very hot or cold.

Користуйтеся телефоном тільки для
екстрених ситуацій.

•

Телефонуйте за номером 911 тільки в
надзвичайній ситуації, коли є загроза
життю.

•

Обмежте пересування транспортом.
Світлофори й бензоколонки можуть не
працювати.

•

Шукайте притулку в родичів, друзів
або в громадському притулку, якщо
енергопостачання відсутнє тривалий
час або коли дуже жарко чи холодно.
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Carbon Monoxide (CO)

Чадний газ (CO)

During a power outage, people may use
other types of fuel for heating and cooking.
Using propane, kerosene or other types of
fuel in a closed building can cause carbon
monoxide (CO) to build up and poison the
people inside. CO is a gas that has no odor
and no color. If inhaled, it can cause sudden
illness, loss of consciousness and death.

Поки відсутнє електропостачання, люди
можуть використовувати інші види
палива для опалення та приготування їжі.
Використання пропану, гасу чи інших видів
палива в закритій будівлі може призвести
до накопичення чадного газу (СО) та
отруєння людей всередині приміщення.
CO — це газ без запаху й кольору. У разі
вдихання він може призвести до раптового
нездужання, знепритомнення та смерті.

The most common signs of CO poisoning
are:
•

Headache

•

Dizziness

•

Weakness

•

Nausea and vomiting

•

Chest pain

•

Confusion

People who are exposed to CO while
sleeping may die before waking up. One
early sign of CO poisoning is mental
confusion. If you suspect CO poisoning,
have everyone go outside right away and
then call 911.
To prevent CO poisoning, have at least one
carbon monoxide detector with a battery
backup in your home. Check that it works
and replace the battery every 6 months.
Other ways to prevent CO poisoning:
•

Never use a gas range or oven to heat a
home.

•

Never use a grill, camp stove, generator
or any gasoline, propane, natural gas or
charcoal burning device inside a home,
garage or other building even if the doors
or windows are open.
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Основні ознаки отруєння СО:
•

Головний біль

•

Запаморочення

•

Слабкість

•

Нудота й блювота

•

Біль у грудях

•

Сплутаність свідомості

Люди, які зазнають впливу СО під час сну,
можуть померти, перш ніж прокинуться.
Однією з перших ознак отруєння СО
є сплутаність свідомості. Якщо ви
підозрюєте можливість отруєння СО,
прослідкуйте, щоб усі негайно вийшли
надвір, а потім зателефонуйте за
номером 911.
Щоб запобігти отруєнню СО, у себе вдома
тримайте принаймні один детектор чадного
газу з резервною акумуляторною батареєю.
Перевіряйте працездатність пристрою та
замінюйте батарею раз на півроку.
Інші способи запобігання отруєнню СО:
•

Ніколи не використовуйте газову плиту
або піч для опалення приміщення.

•

Ніколи не використовуйте гриль,
похідну піч, генератор або будь-який
опалювальний пристрій, що працює на
бензині, пропані, природному газі або
вугіллі, усередині приміщення, гаража
або іншої будівлі, навіть якщо двері
або вікна відчинені.
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•

Never use a grill, camp stove, generator
or any gasoline, propane, natural gas or
charcoal burning device near a window,
door or vent where the gases can go into
the building.

•

Never leave a car running in a closed
garage.

•

Never hook a generator directly to your
home’s wiring. Connect appliances or
equipment directly to the outlets on the
generator. Get advice from an electrician
on how to safely use a generator.

Food Safety
Keep the refrigerator and freezer doors
closed as much as possible. Check the
temperature of food before you eat it. Throw
away any food that gets warmer than 40
degrees Fahrenheit.

•

Ніколи не використовуйте гриль,
похідну піч, генератор або будь-який
опалювальний пристрій, що працює
на бензині, пропані, природному
газі або вугіллі, біля вікна, двері або
вентиляційного отвору, де газ може
поступати в будівлю.

•

Ніколи не залишайте автомобіль, що
працює, у закритому гаражі.

•

Ніколи не підключайте генератор
безпосередньо до електропроводки
приміщення. Підключайте прилади або
обладнання безпосередньо до розеток
на генераторі. Зверніться до електрика,
щоб отримати інформацію щодо
безпечного користування генератором.

Запобіжні заходи щодо продуктів
харчування

The food in your refrigerator:

Без нагальної потреби не відчиняйте
двері холодильника й морозильної
камери. Перевірте температуру продуктів
перед вживанням. Викиньте всі продукти
харчування, які нагрілися вище 40
градусів за Фаренгейтом.

•

Продукти харчування в холодильнику:

•

If the power is out less than two hours,
the food should be safe to eat.

•

Якщо електропостачання відсутнє
менше двох годин, продукти
харчування мають бути безпечними
для вживання.

•

Якщо електропостачання немає
довше двох годин, складіть продукти в
холодильник і обкладіть їх льодом.

If the power is out more than two hours,
pack the food in a cooler and put ice
around it.

The food in your freezer:
•

If your freezer is half full, the food should
stay safe for 24 hours.

•

If the freezer is full, the food should stay
safe for 48 hours.
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Продукти харчування в морозильній камері:
•

Якщо ваша морозильна камера
наполовину заповнена, продукти
харчування мають залишатися
безпечними протягом 24 годин.

•

Якщо ваша морозильна камера
заповнена, продукти харчування
мають залишатися безпечними
протягом 48 годин.
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Water Safety

Запобіжні заходи щодо води

If the power goes out in a large area, water
may not be safe for drinking, cooking and
washing. The local health department will
issue alerts about the safety of water for
drinking, cooking and washing.

Якщо електропостачання припиняється
на великій території, вода може бути
небезпечною для пиття, приготування
їжі та миття. Місцевий орган охорони
здоров’я видаватиме сповіщення щодо
безпеки води для пиття, приготування їжі
та миття.

If your water is not safe to drink, use bottled
or boiled water to wash dishes, brush your
teeth, wash and prepare food and wash
your hands. Use bottled water to make baby
formula. You can use an alcohol-based hand
sanitizer to clean your hands. Use bottled or
boiled water until health officials tell you your
water supply is safe. For boiled water, bring
water to a rapid boil for one minute to kill
most germs and parasites.
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Якщо вода є небезпечною для пиття,
використовуйте воду в пляшках або
кип’ячену воду для миття рук, посуду та
продуктів, чищення зубів і приготування
їжі. Використовуйте воду в пляшках для
приготування дитячих сумішей. Для
очищення рук можна використовувати
дезінфікувальний засіб на спиртовій
основі. Використовуйте воду в пляшках
або кип’ячену воду, поки працівники
охорони здоров’я не повідомлять, що
водопостачання безпечне. Для отримання
кип’яченої води кип’ятіть її протягом однієї
хвилини, щоб знищити більшість мікробів і
паразитів.

Extreme Heat

Екстремальна спека

If you have no air conditioning during a
power outage and the weather is very
hot, there is a risk for heat stroke, heat
exhaustion, heat cramps and fainting. Heat
stroke is very serious and can cause death
if not treated right away. With heat stroke,
the body cannot control its own temperature,
sweating stops and the body temperature
may rise very fast.
•

Red, hot and dry skin

•

No sweating

Якщо у вас немає кондиціонування
повітря під час відключення
електроенергії, а погода дуже спекотна,
є ризик виникнення теплового удару,
теплового виснаження, теплових судом
і непритомності. Тепловий удар є дуже
серйозною загрозою для здоров’я та
може спричинити смерть, якщо не вжити
негайних заходів. Через тепловий удар
організм не може регулювати температуру
тіла, потовиділення припиняється й
температура тіла може підніматися дуже
швидко.

•

Rapid and strong pulse

Ознаки теплового удару:

•

Throbbing headache

•

Червона, гаряча й суха шкіра

•

Відсутнє потовиділення

•

Прискорений пульс і сильне
серцебиття

•

Пульсуючий головний біль

The signs of heat stroke are:

Power Outages. Ukrainian.

healthinfotranslations.org

6

•

Dizziness

•

Запаморочення

•

Nausea

•

Нудота

•

Confusion

•

Сплутаність свідомості

•

Unconsciousness

•

Непритомність

•

A body temperature over 103 degrees
Fahrenheit

•

Температура тіла вища за 103 градуси
за Фаренгейтом

To prevent and treat heat stroke:
•

Drink a glass of fluid every 15 to 20
minutes and at least one gallon each day.
Do not drink alcohol or caffeine. These
fluids can dehydrate you.

•

Wear lightweight, light colored, loose
clothes.

•

Go to a cool place, sit or lie down,
drink water, and wash your face with
cool water if you feel dizzy, weak or
overheated. If you do not feel better
soon, call 911.

•

Cool yourself by getting in a cool bath,
taking a cool shower or wrapping yourself
in a cool, wet sheet.

•

Check your body temperature and
continue cooling efforts until body
temperature drops below 101 degrees
Fahrenheit or medical help arrives.

•

Open windows if outdoor air quality is
good.
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Для попередження й лікування теплового
удару:
•

Випивайте склянку рідини кожні 15–20
хвилин і хоча б один галон протягом
дня. Не вживайте алкоголь і кофеїн.
Ці рідини можуть призвести до
зневоднення.

•

Носіть легкий, вільний одяг світлого
кольору.

•

Перейдіть у прохолодне місце,
сядьте або ляжте, випийте води та
вмийте обличчя прохолодною водою,
якщо відчуваєте запаморочення,
слабкість або перегрівання. Якщо
ваше самопочуття найближчим часом
не покращиться, зателефонуйте за
номером 911.

•

Охолодіться, прийнявши прохолодну
ванну, ставши під прохолодний душ
або загорнувшись у прохолодне мокре
простирадло.

•

Перевірте температуру тіла та
продовжуйте охолоджуватися, поки
температура тіла не стане нижчою за
101 градус за Фаренгейтом або поки
не прибуде медична допомога.

•

Відчиніть вікна, якщо зовнішнє повітря
доброї якості.
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Extreme Cold

Екстремальний холод

If you have no heat during a power outage
and the weather is very cold, there is a high
risk of hypothermia. This is when a person’s
body temperature is below 95 degrees
Fahrenheit or 35 degrees Celsius.

Якщо у вас немає опалення під час
відключення електроенергії і погода
дуже холодна, існує високий ризик
переохолодження. Це коли температура
тіла людини нижча за 95 градусів за
Фаренгейтом або 35 градусів за Цельсієм.

Hypothermia is caused by a sudden loss
of body heat most often from being in cold
water or cold temperatures.
The signs of hypothermia are:
•

Confusion

•

Sleepiness

•

Disorientation

•

Mumbled speech

•

Trouble walking or moving

•

Changes in behavior

To prevent hypothermia:
•

Eat and drink plenty of food and fluids

•

Wear layers of clothing

•

Move around

•

Change your clothes if they are wet

•

Stay indoors

If you think a person has hypothermia,
call 911. A person with hypothermia needs
to be re-warmed slowly. Until help arrives,
give the person a warm drink and wrap the
person with blankets. Do not rub or massage
the person’s skin. Do not use heat or hot
water. Do not give alcohol to drink.

Гіпотермія викликається раптовою
втратою тепла організмом, найчастіше
від перебування в холодній воді або за
низьких температур.
Ознаки переохолодження:
•

Сплутаність свідомості

•

Сонливість

•

Дезорієнтація

•

Нерозбірлива мова

•

Труднощі з ходьбою або рухом

•

Зміни в поведінці

Для запобігання переохолодженню:
•

Багато їжте та пийте

•

Носіть багатошаровий одяг

•

Не стійте на місці

•

Переодягніться, якщо одяг мокрий

•

Залишайтеся в приміщенні

Якщо є підозра, що в людини
переохолодження, зателефонуйте
за номером 911. Людину з
переохолодженням потрібно зігрівати
повільно. До прибуття допомоги давайте
постраждалому тепле пиття і вкрийте його
ковдрами. Не розтирайте й не масажуйте
шкіру людини. Не використовуйте теплу
або гарячу воду. Не давайте пити алкоголь.
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