KAIP ELGTIS, ESANT EKSTREMALIAM ATVEJUI?
Susidarius pavojingai situacijai šalyje gyventojai būtų informuoti trumpaisiais pranešimais
į mobiliuosius telefonus (kaip nustatyti telefonus, kad gautumėte žinutes
rasite:
www.lt72.lt) ir sirenų kauksmu, o vėliau per radiją ir televiziją gautų tikslią informaciją ir
patarimus, kaip elgtis. Valstybės ir savivaldybių institucijos yra parengusios planus, pagal
kuriuos būtų organizuojama gyventojų apsauga, tačiau gyventojai ir patys turėtų rūpintis
savo saugumu ir žinoti, kaip elgtis tokiais atvejais. Primename, kad gyventojai turėtų
pasirūpinti savimi ir artimaisiais bent 72 valandas, tai yra tris paras.
Išgirdus sirenas, būtina įsijungti Lietuvos radiją ar televiziją, kur bus skelbiama svarbi
gyventojams informacija, jeigu reikės evakuotis, palikti gyvenamąją vietą, pasislėpti
artimiausiame rūsyje ar judėti į kolektyvinės apsaugos statinį ar kitą vietą pasislėpti.

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIŲ SĄRAŠAS
Statinio tikslus pavadinimas

Statinio tikslus adresas

Alytaus Dzūkijos mokykla

Tvirtovės g. 7

Alytaus A. Ramanausko-Vanago gimnazija

Birutės g. 2

Alytaus Piliakalnio progimnazija

Jiezno g. 1

Alytaus Dainavos progimnazija

Vilties g. 12

Alytaus Putinų gimnazija

Šaltinių g. 1

Alytaus Šaltinių progimnazija

Lauko g. 23

Alytaus Vidzgirio progimnazija

Kaštonų g. 3

Alytaus Jotvingių gimnazija

Topolių g. 20

Alytaus ,,Volungės“ progimnazija

Volungės g. 2

Alytaus Panemunės progimnazija

A. Jonyno g. 10

Alytaus Likiškėlių progimnazija

Likiškėlių g. 12

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė
tarnyba

Miklusėnų g. 36

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

Birutės g. 26

Alytaus Šv. Benedikto gimnazija

Topolių g. 19A

Alytaus sporto ir rekreacijos centro Sporto
mokykla

A. Matučio g. 14

Alytaus sporto ir rekreacijos centras

Naujoji g. 52

Alytaus miesto teatras

Rotušės a. 2

Alytaus kolegija

Studentų g. 17

Alytaus kultūros centras

Pramonės g. 1B

Visi minėti statiniai yra pritaikyti į juos patekti asmenims su negalia.
Aptarkite su šeimos nariais ir artimaisiais, kaip nuvyksite į artimiausią statinį ar kitą priedangos
vietą. Iš anksto pasiruoškite išvykimo krepšį, kurį pasiimsite esant pavojui. Taip pat pasirenkite
maisto ir vandens atsargų.

SVARBIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ ALYTUJE KONTAKTAI
VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras
El.p. administracija@anudc.lt, tel. +370 315 70 519, +370 663 66408

VšĮ „Tėviškės namai“
El. p. info@teviskesnamai.lt, tel. +370 641 11641

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyriaus
El. p. alytus@redcross.lt, tel. +370 315 51548, +370 642 22984

Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius
El. p. gema.mankeviciene@gmail.com, tel. +370 616 52526

Viešoji įstaiga Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Pietvakarių centro Alytaus
miesto ir rajono filialas
El.p. alytus@lass.lt, tel. +370 674 71829

VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras
El. p. nijolealytus@gmail.com, tel. +370 645 91018 (SMS), +370 674 26486

Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis“
El. p. levunora@gmail.com; tel. +370 683 92285

Maltos ordino pagalbos tarnyba, Alytaus skyrius
El. p. alytus.maltiečiai@gmail.com, tel. +370 612 77642

VšĮ „Gerumo skraistė“
El. p. gerumo.skraiste@gmail.com, tel. +370 687 71309

VšĮ „Nuoširdus rūpestis“
El. p. gitana@nuosirdusrupestis.lt, tel. +370 603 74830

Lietuvos gestų kalbos vertimo centras
El. p. alytus@vertimaigestais.lt, +370 315 22523, +370 679 31020
Neįgalūs asmenys, neturintys artimųjų, galinčių jais pasirūpinti dėl pagalbos ir socialinių
paslaugų teikimo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių, kuris organizuos jų evakuaciją.
Socialinės paramos skyrius įsikūręs Vilties g. 28A. El. p. soc_parama@alytus.lt, tel. +370 315
56660, +370 687 30 934
Asmenų, kuriems teikiamos socialinės paslaugos namuose evakuacija rūpinsis paslaugas
teikianti įstaiga.
Dėl pagalbos nustatant telefoną gauti trumpuosius pranešimus apie pavojų šie asmenys
turėtų kreiptis į socialines paslaugas teikiantį asmenį.
Daugiau informacijos tinklapyje www.lt72.lt

