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МІЖНАРОДНИЙ КОМІТЕТ
ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА
 
МКЧХ допомагає людям, постраждалим 
від збройних конфліктів та інших ситу-
ацій насильства по всьому світу, роблячи 
все можливе, щоб захистити їхню гід-
ність і полегшити їхні страждання, часто 
у співпраці зі своїми партнерами з Між-
народного руху Червоного Хреста і Черво-
ного Півмісяця.

МКЧХ також намагається попереджати 
труднощі, поширюючи та зміцнюючи гу-
манітарне право і захищаючи загально-
визнані гуманітарні принципи.

Люди знають, що можуть розраховува-
ти на реалізацію багатьох життєво важ-
ливих заходів МКЧХ у зонах конфлікту, 
зокрема на постачання продуктів харчу-
вання, безпечної питної води, покращен-
ня санітарних і житлових умов, надання 
медичної допомоги і підтримку у змен-
шенні небезпеки мін та нерозірваних бо-
єприпасів. МКЧХ також возз’єднує членів 
сімей, розділених конфліктами, і відвідує 
людей, які перебувають під вартою, щоб 
переконатися у належному поводженні 
з ними. Організація тісно співпрацює з 
громадами для розуміння та задоволення 
їхніх потреб, використовуючи свої знан-
ня та досвід для швидкого та ефективного 
реагування, і не підтримуючи при цьому 
жодну зі сторін конфлікту.
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Тримайтеся подалі від місць вибуху - поблизу 
можуть бути міни та інші небезпечні пред-
мети! Небезпечні предмети зазвичай вияв-
ляють у місцях, де проходили боєві дії та по-
близу видимих місць вибухів, на колишніх 
військових позиціях, у покинутих будинках, у 
лісах та на полях.
Міни та нерозірвані боєприпаси непередба-
чувані і можуть вибухнути в будь-який час з 
різних причин: тиску, удару чи простого до-
тику.
Ніколи не підходьте і не намагайтесь сфото-
графувати міни та інші небезпечні предмети!

Дуже небезпечно грати поруч із знаками
«НЕБЕЗПЕЧНО! МІНИ!». 
Завжди тримайтеся подалі від цих знаків!

Якщо побачиш знак, зупинись, поверни назад і 
знайди інший шлях. НІКОЛИ не знімай знаки - 
інші можуть отримати травму!

Відсутність знаків «НЕБЕЗПЕЧНО! МІНИ!»
не означає, що ця територія безпечна.

Якщо ти побачив небезпечний предмет:
Зупинись!
Він може вибухнути і завдати тяжких пора-
нень, якщо доторкнутися до нього, намагати-
ся його розібрати, вдарити його палицею чи 
кидати у нього камінь.

Не панікуй! 
Запам’ятай місцезнаходження небезпечного 
предмету та розкажи про це батькам, вчите-
лю або іншому дорослому.

ЛАЙКИ НЕ КОШТУЮТЬ
ТВОГО ЖИТТЯ!

ТРИМАЙСЯ ПОДАЛІ ВІД
ЗНАКІВ «НЕБЕЗПЕЧНО! МІНИ!»

НЕ ПІДХОДЬ ДО
НЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ!

БУДЬ ОБЕРЕЖНИЙ!


