Препоръки за подготовка на гражданите при кризи от военен и невоенен
характер
Посолството на Република България в Сеул предоставя на Вашето внимание
следните препоръки за подготовка при кризи от военен и невоенен характер.
ТЕЗИ ПРЕПОРЪКИ СА СТАНДАРТНА ПРЕДПАЗНА МЯРКА!
Тяхното публикуване е израз на желанието на посолството на Република
България в Сеул всеки български гражданин в Република Корея да бъде
информиран за мерките, които следва лично да предприеме в мирно време
за своята подготовка за настъпването на кризи.
Публикуването на тези Препоръки не е и не следва да се третира като знак
за настъпването на криза в непосредствено бъдеще.
1. Криза – е природно бедствие /наводнение, земетресение, експлозия в атомна
електроцентрала/, обществени безредици или военен конфликт.
2. В случай на криза следва да се информирате за нейното развитие от
заслужаващи доверие южнокорейски и световни медии. Препоръчваме Ви да
имате портативно радио /с резервни батерии/ и да го настроите на една от
радиостанциите, посочени в Annex 1 към този материал.
3. Лична подготовка:
 Направете списък на Вашата собственост, и скъпоценности и предайте
негово копие
на Ваши приятели или на Вашата застрахователна
компания;
 Ако имате личен автомобил –поддържайте го в техническа изправност и с
пълен резервоар. Имайте предвид, обаче, че при случай на кризи не се
препоръчва ползването на лични автомобили. При настъпване на кризи,
оставете ключовете на таблото на автомобила, тъй като би могло да се
наложи неговото преместване с оглед на обстановката.
 Пригответе си ръчна чанта, в която съберете всички Ваши и на членовете
на Вашето семейство важни лични документи: паспорти, лични карти,
удостоверения за ваксинация, застрахователни полици и др.
 Пригответе си сума по Ваше усмотрение пари в брой /в малки купюри/ в
южнокорейски вони и евро или долари. Уверете се, че кредитните Ви
карти са валидни.
 Подгответе си сравнително неголяма раница, в която да има: облекло,
според сезона; удобни обувки; вълнено одеяло или спален чувал; кит за
лична хигиена; портативно радио с резервни батерии; портативно фенерче
с резервни батерии; кит за първа помощ и лекарства; вода и консерви с
храна за 3-5 дни; газово котлонче; резервни очила.
4. Регистрирайте се в услугата „Пътувам за“ на Министерството на външните
работи на Република България. Тя е в помощ на българските граждани, които

пътуват в чужбина. Услугата е напълно доброволна и не води до допълнителни
задължения за лицата, които я използват. Линкът към нея е:
http://www.mfa.bg/120/patuvamza.
Предайте на Ваши български приятели и познати, които не са получили
това съобщение, да уведомят посолството на Република България в Сеул за
техните мейл-адреси. По този начин ще ни помогнете да установим и
поддържаме контакт с тях.
5. При евентуална атака с химическо или биологическо оръжие: затворете
всички прозорци и врати; облепете с тиксо всички рамките на вратите и
прозорците или поставете мокри кърпи под вратите. Пригответе помещение без
прозорци /банята/ като укритие.
6. Проучете къде се намират най-близките укрития до Вашия дом и работно
място. Подробна информация за местонахожденията на укритията, може да
намерите на следния интернет-адрес: http://www.safekorea.go.kr . Обръщаме
Вашето внимание, че информацията е достъпна само на корейски език. Имайте
предвид, че укритията не са оборудвани за по-дълъг престой, ето защо носете
със себе си вода, храна, необходими лекарства и т.н.
Знакът за укрития е следният:

Може да качите на мобилния си телефон приложението “EmergencyReadyApp”,
което предоставя информация по въпроси, свързани с действия при кризи.
Линкът към него е следният:
http://mofa.go.kr/ENG/image/common/title/res/emergency_Ready_App.pdf
7. Разположените най-близо до посолството на Република България укрития са
следните:

1

Наименование

Адрес:

Големина:

Soonchunhyang Hospital

58-ho, 657 Hannam-dong

2056 ㎡

2

Women Missonary Center

1-ho, 36 Hannam-dong

1320 ㎡

3

Hannam-dong Community Service
Center

43-ho, 747 Hannam-dong

208 ㎡

4

Hyatt Hotel

7-ho, 747 Hannam-dong

22539 ㎡

5

Jeil Communication Corp.

3-ho, 633 Hannam-dong,

1023 ㎡

6

Hangangjin Station

494-ho, 726 Hannam-dong
(Basement)

10794 ㎡

7

Hannam Hillstate

807 Hannam-dong

16889 ㎡

8. Звукови сирени:
 Монотонен звук в продължение на 3 минути – означава „ВНИМАНИЕ!
Търсете укритие!“;

 Звук с променяща се височина – означава „Започва въздушна атака.
Останете в укритията!“
9. Ако Вашите деца при обявяване на звуковите сирени, са на училище –
помнете, че всяко училище има разработен план и предвидения укрития за
случаи на кризи. Затова: Не бързайте веднага да се отправяте към съответното
училище и да прибирате децата вкъщи. Като част от стандартната подготовка –
информирайте училищните власти, че в кризисни ситуации децата биха могли да
бъдат взимани от училище и от други лица, различни от родителите.
10. За Ваша информация, в Annex 2, предоставяме по-важните телефонни номера
при кризисна ситуация, както и адресите и телефоните на посолствата и
почетните консулства на държавите-членки на Европейския съюз в Република
Корея.
Посолството на Република България в Република Корея следи непрекъснато
ситуацията на Корейския полуостров в много тясна координация с Делегацията
на ЕС в Сеул и ще ви информира при всяка евентуална промяна. Ако имате
въпроси, моля не се колебайте да се обърнете към посолството на нашите
телефони: 02 794-8625/6, както и на дежурния мобилен телефон 010 3549 8625.
Настоящите Насоки са изготвени въз основа на ЕU Emergency Guidelines for
citizens, Republic of Korea, Version March 2016.

