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Загальна мета «Тижня безпеки життєдіяльності» складається з:
освітньої - формувати в учнів свідоме ставлення до свого життя та здоров’я; популяризувати основні правила безпечної життєдіяльності серед молоді;
розвиваючої – розвивати в учнів життєві навички, що мають ключове значення для безеки повсякденного життя;
виховної – педагогічними методами впливати на реальну поведінку учнів шляхом
розвитку у них життєвих навичок необхідних для безпеки їхнього повсякденного життя;
виховувати в учнів гуманне ставлення до людини, що потрапила в біду, викликати до неї
співчуття, бажання допомогти; пропагувати професію рятувальника;
мотиваційної – створювати позитивну мотивацію у школярів до вивчення правил
безпечної поведінки в різних небезпечних ситуаціях;
практичної - підвищити рівень практичної підготовки учнів до дій у разі виникнення
надзвичайних ситуацій, закріпити отримані знання на практиці; відпрацювати стереотипи
поведінки школярів в умовах загрози та виникнення НС.
Запорукою успішного проведення «Тижня знань безпеки життєдіяльності» є ефективна
організація навчально-виховного процесу, який дасть можливість учням оволодіти основними
знаннями, уміннями та навичками безпеки повсякденного життя, а також сформувати у
школярів правила безпечної поведінки та необхідність дотримання їх в різних нестандартних
ситуаціях.

Проведення тижня може включати такі етапи:

визначення тематики заходів тижня: слід враховувати сезонні ризики: наприклад,
наприкінці першого семестру варто більше уваги звертати на правила поведінки на льоду, під
час ожеледиці, в умовах низьких температур, під час проведення новорічних та Різдвяних свят
тощо. Наприкінці другого семестру слід наголошувати на правилах поведінки під час
відпочинку біля водоймищ, при зустрічі з дикими та свійськими тваринами, під час грози,
подорожі до лісу тощо;
продумане планування: підбір навчально-дидактичного матеріалу та визначення форм
проведення
заходів тижня повинні відповідати віковим групам та індивідуальним
особливостям учнів: 8-9 класів, 10-11 класів;
чітка та результативна організація навчально-виховного процесу;
використання сучасних педагогічних методик: інтерактивних, проектних, тренінгових
тощо, які дадуть змогу задіяти не тільки свідомість дитини, а і її почуття, емоції, вольові якості,
тобто залучатимуть до процесу навчання «цілісну людину»;
використання міжпредметних зв’язків: оскільки безпека життєдіяльності - предмет
інтегрований, тому при проведенні заходів слід опиратися на знання учнів з природознавства,
біології, географії, хімії, фізики, основ здоров’я тощо;
моделювання стереотипів поведінки школярів в умовах загрози та виникнення
надзвичайних ситуацій, засвоєння основних правил поведінки, які гарантують безпеку
повсякденного життя дитини;
підведення підсумків тижня.
Безумовно, успішне втілення завдань, які поставлені перед освітніми закладами щодо
навчання та виховання дітей, ознайомлення їх з правилами безпеки, можливе тільки при
творчому поєднанні класних і позакласних заходів та гурткової роботи.
Особливу увагу необхідно приділити засвоєнню практичних дій учнів, їх вмілому
поводженню в різних життєвих ситуаціях.

Під час проведення «Тижня знань безпеки життєдіяльності» можна виокремити такі
компоненти: теоретичний, практичний, ігровий.
Теоретичний компонент може бути різноманітним. Його основне завдання – розширити
та поглибити знання школярів про основи безпеки життєдіяльності, різного роду надзвичайні
ситуації та правила поведінки під час їх виникнення, безпеку у повсякденному житті, ведення
здорового способу життя тощо. Теоретичні знання школярі можуть отримати в ході проведення
конференцій, диспутів, дискусій, дебатів, круглих столів на які бажано запрошувати фахівців з
відповідних галузей.
Практичний компонент передбачає виконання учнями практичних дій: моделювання
стереотипів поведінки учнів в умовах загрози та виникнення різного роду надзвичайних
ситуацій.Проведення спортивних естафет тощо;
Ігровий компонент знайшов своє застосування в конкурсах, вікторинах, турнірах,
рольових іграх, театралізованих виставах - найбільш видовищних масових заходах «Тижня
знань безпеки життєдіяльності». Основна перевага вищезгаданих заходів в тому, що участь в
них можуть брати всі без виключення учні.

І. Небезпека вдома й на вулиці.
1. При експлуатації побутових газо- та електроприладів.
Побутові газові прилади.

1. Відповідальність за безпечне користування побутовими газовими приладами і
апаратами в будинках, квартирах і за утримання їх в належному стані несуть особи, що
використовують газ.
2. Особи, що користуються побутовими газовими приладами і апаратами, зобов'язані:
2.1. Пройти інструктаж в технічному кабінеті на підприємствах газового господарства
або самостійно ознайомитися з інструкцією з експлуатації встановлених в квартирі газових
приладів, апаратів.
2.2. Забезпечити збереження і утримання в чистоті газового обладнання.
2.3. Стежити за нормальною роботою газового обладнання, димарів і вентиляції,
перевіряти тягу до включення і під час роботи газових приладів з відведенням продуктів
згорання газу в димар. Перед користуванням газифікованою піччю перевіряти, чи відкритий
повністю шибер. Періодично очищати від сміття, битої цеглини "кишеню" димаря.
3. Загальні відомості про природний газ та його властивості.
Природний газ (метан) добувають з надр землі і транспортують споживачам по
трубопроводах. Зріджений газ (пропан, бутан) дістають, як правило, на нафтопереробки;
заводах, звідки по трубопроводах чи у цистернах він подається на газонаповнювальн станції.

До споживачів, у тому числі й до населення, зріджений газ надходить у балонах чи по
трубопроводах з групових резервуарних установок.
Зріджені гази в резервуарах і балонах перебувають у рідкому стані під тиском власне
пари. При підвищенні температури вони переходять в газоподібний стан.
Природний газ майже вдвічі легший за повітря і під час витоку з приладів газопроводів
скупчується у верхніх зонах приміщення.
Зріджені гази в паровій фазі, навпаки, важчі за повітря в 2,0 — 2,7 рази і під чаї витоку
з балона, газопроводу чи ємності вони опускаються в нижню зону приміщень скупчуючись на
підлозі, у низинних місцях (підвалах, колодязях).
Природний і зріджений гази не мають кольору і запаху. Щоб газам надати запаху, їх
одорують, тобто додають домішки (етилмеркантан), внаслідок чого з'являється запах гнилої
капусти.
Для нормального горіння газів необхідна певна кількість повітря. Так, для спалювання
1 м3 природного газу потрібно біля 10 м3 повітря, такого ж об'єму зрідженого газу — 28 —
30м3. Отже, в приміщення, де ввімкнуті газові прилади, мусить постійно надходить свіже
повітря. Якщо цієї вимоги не дотримувати, газ повністю не згорає, виділяючи окси, вуглецю
(II) СО — чадний газ, який викликає отруєння.
Гази, що містяться у трубопроводах і резервуарах, а також при неправильному
спалюванні в газоспоживальних приладах, небезпечні. Витік газів внаслідок порушення
герметичності трубопроводів, посудин, арматури чи при утворенні в замкнутому об'єм повної
концентрації газоповітряної суміші може спричинити вибух, пожежу: вибухонебезпечна
концентрація природного газу в повітрі 5 — 15% за об'ємом, для зрідженого — 2 — 9%.
При такій концентрації газу в приміщенні достатньо відкритого вогню, іскри, щоб
виник вибух. При більших концентраціях (до 60%) відбуватиметься нормальне горіння
4. Основні вимоги безпечної експлуатації побутових газових приладів.
Газифікацію житлових будинків здійснюють працівники спеціалізованих організацій
відповідно до проектів газифікації, які ґрунтуються на вимогах існуючих норм і правил.
Отже, категорично забороняється самовільно встановлювати, переставляти, ремонтувати і замінювати газові прилади.
Під час експлуатації газового устаткування не дозволяється підігрівати балони зі
зрідженим газом, встановлювати їх поблизу опалювальних приладів, виявляти витікання газу
за допомогою запаленого сірника, користуватися несправними газовими приладами чи
використовувати їх не за призначенням.
Не можна залишати без нагляду працюючі газові прилади, бо на випадок затухання
одного з пальників, приміщення загазовується і виникає вибух. Необхідно стежити, щоб
рідина, що кипить, не залила вогонь пальника, протяг чи подув вітру не загасили полум'я.
Категорично забороняється сушити білизну чи волосся над плитою із запаленим пальником.
У процесі роботи газових водонагрівачів (колонок), ємнісних водонагрівачів, опалювальних котлів та печей виділяється значна кількість продуктів згоряння, які повинні
обов'язково відводитися у відокремлені димові канали.
Особлива небезпека створюється, якщо в димоходах відсутня тяга. Це призводить до
неповного згоряння газу й виділення чадного газу (СО).
Отже, перед тим як запалити пальник, необхідно перевірити наявність тяги. Для цього
запалений сірник чи смужку паперу підносять до перервника тяги в газовій колонці. Якщо
полум'я сірника чи смужки паперу втягується всередину, — це свідчить про наявність тяги;
якщо залишається, нерухомим - тяга відсутня; відхиляється від газового приладу в
приміщення — тяга зворотна.
При відсутності тяги чи зворотній тязі, а також під час сильних вітрів та атмосферних
опадів користуватися газовими апаратами з відводом продуктів згоряння в димоходи
категорично забороняється.
Важливою умовою безпеки при користуванні газовими приладами є також контроль за
тим, чи повністю згоряє газ. При повному згорянні полум'я має голубувато-фіолетовий колір,

при неповному — жовтувато-солом'яний. Неповне згоряння газу призводить до інтенсивного
виділення в приміщення чадного газу, якщі згубно діє на організм людини.
Повне згоряння газу забезпечується:
¾ при правильному регулюванні газозапалювальних пристроїв, яке виконується
працівниками газового господарства;
¾ при постійному надходженні чистого повітря; при справності димоходів та
вентиляційних каналів; при наявності достатньої тяги;
¾ при утриманні газових приладів у справному стані та чистоті; при використанні
камфорок з високими ребрами, коли на газову плитку ставиться посуд із широким дном.
5. Вплив природного та зрідженого газів і продуктів їх згоряння на організм
людини.
Природний та зріджений гази на організм людини токсично не діють, бо вони погано
розчиняються у крові, але, змішуючись із повітрям, значно зменшують вміст кисню в ньому.
Людина, перебуваючи в такому приміщенні, відчуватиме кисневе голодування, а при значних
концентраціях газу в повітрі може померти від задухи. Крім того, кисневе голодування може
настати під час роботи газових приладів, якщо не надходить необхідна кількість повітря.
При неповному згорянні газів, тобто коли не вистачає кисню, виділяється оксид вуглецю — СО (чадний газ), який не має ні кольору, ні запаху, але характеризується високою
токсичністю.
Після кількох вдихів повітря, що містить всього 1% (за об'ємом) СО, людина втрачає
свідомість і через 1-2 хвилини наступає смерть.
6. Після закінчення користування газом закрити крани на газових приладах і перед
ними, а при розміщенні балонів усередині кухонь додатково закрити вентилі у балонів.
7. При несправності газового обладнання викликати працівників підприємства
газового господарства.
8. Закрити негайно крани пальників газових приладів при раптовому припиненні
подачі газу і повідомити аварійній службі підприємства газового господарства.
9. При появі в приміщенні запаху газу необхідно:
- повідомити про це дорослих членів сім'ї;
- закрити крани перед газовими приладами та на приладах; при газовому (балонному)
устаткуванні — вентиль на балоні та крани на плиті;
- відкрити вікно і двері, створивши протяг для провітрювання приміщення;
- не допускати в приміщення відкритого вогню, не палити, не вмикати і не вимикати
електроприлади та освітлення, щоб запобігти утворенню іскор;
- повідомити про витікання газу в аварійно-диспетчерську службу газового господарства по телефону 04 і залишити приміщення. Якщо запах газу з'явиться на вулиці, у
під'їзді, на подвір'ї та інших місцях, необхідно повідомити про це дорослих та аварійнодиспетчерську службу газового господарства по телефону 104 і обов'язково виконати вказівку
диспетчера.
10. Перед входом в підвали і льохи, до включення світла або запалення вогню,
переконатися у відсутності запаху газу.
11. При виявленні запаху газу в підвалі, під'їзді, у дворі, на вулиці необхідно:
- повідомити в аварійну газову службу по телефону - 104;
- вжити заходів по видаленню людей із загазованого середовища, запобіганню
включенню і виключенню електроосвітлення, появи відкритого вогню і іскри;
- до прибуття аварійної бригади організувати провітрювання приміщення.
12. Вибух газу та пожежа в приміщенні:
- негайно перекрийте вентилі на газовому приладі і крани подачі газу перед ними;
- повідомте аварійну службу газу;
- організуйте гасіння пожежі, при необхідності повідомте пожежно-рятувальну службу
за телефоном - 101;
- надайте першу медичну допомогу потерпілим, при необхідності, викличте швидку
медичну допомогу за телефоном - 103;

- не дозволяйте входити стороннім у приміщення, де стався вибух;
- до приїзду спеціалістів залишіть все на своїх місцях, зберігайте обстановку на місці
вибуху (пожежі).
Побутові електроприлади.

Перш ніж підключити новий електроприлад до мережі, уважно вивчіть інструкцію, що
додається до нього. Використовувати без заземлення виріб, який його потребує, небезпечно.
Не вмикайте одночасно кілька енергоємних приладів: можуть перегрітися розетки або
спрацювати запобіжники. Якщо це сталося, негайно відключіть від мережі частину приладів.
Якщо у корпусі електроприладу при вмиканні виникає іскріння, користуватися ним
заборонено.
Не торкайтеся водопровідних кранів та каналізаційних пристроїв, а також будь-яких
металевих предметів, якщо в руках ви тримаєте прилад, підключений до електромережі.
Не допускайте потрапляння вологи в електроприлади, не торкайтеся вологими руками
увімкнених електроприладів, а також розеток, цоколів лампочок і т.ін.
Не розміщуйте електричні обігрівачі поблизу легкозаймистих матеріалів.
Не можна зв’язувати, ховати під килим, прибивати до стіни чи підлоги подовжувачі
та з’єднувальні проводи.
Не залишайте без нагляду увімкнені електроприлади, особливо праску,
електроплитку, обігрівач.
При займанні проводу не заливайте його водою та не обривайте руками. Слід
викрутити пробки, відключити струм, загасити пожежу землею, піском чи брезентом.
Штепсельні розетки краще не встановлювати у вологих приміщеннях.
Оберігайте кабелі та електричні дроти від перегинання та перетирання; заборонено
фарбувати та білити електропроводку. Не можна висмикувати штепсельну вилку з розетки
за провід.
У ванній кімнаті всі електроприлади слід підключати до мережі лише із
використанням розетки та вилки із захисним контактом та розміщувати їх на відстані не
менш ніж 60 см від ванни чи душу.
Не можна торкатися руками оголених кінців електропроводу.
Якщо при відключенні від мережі всіх електроприладів та освітлення лічильник
продовжує фіксувати витрату електроенергії, це означає, що в мережі порушена ізоляція.
Слід терміново звернутися до фахівця-електрика.
Не можна витирати пил із працюючих електроприладів вологою тканиною.
Під час заміни несправних ламп у світильниках забороно використовувати лампи
більшої потужності, ніж та, на яку вони розраховані. Перегрівання може спричинити
пожежу.
Не намагайтеся виконувати складні ремонтні та монтажні роботи, пов’язані із
втручанням у роботу електроприладів та електропроводки, самостійно! Це мають робити
фахівці-електрики. Пам’ятайте: порушення правил техніки безпеки при роботі з побутовими
електроприладами та електроустановками загрожує вашому здоров’ю та життю.

З метою безпеки потрібно також дотримуватись правил користування побутовими
електроприладами:
- забороняється користуватись несправними побутовими електроприладами;
- не допускається користуватися побутовими електроприладами з порушенням правил
користування, зазначених в інструкціях;
- не можна вмикати в електромережу велику кількість побутових електроприладів,
тому що це призводить до перевантаження домашньої мережі і її відключення від зовнішньої
мережі;
- забороняється торкатися голою рукою ламп, проводів, вимикачів, споживачів
електроенергії при знаходженні у воді (наприклад, у ванні) або дотикатися їх мокрою рукою,
стоячи босому на вологій підлозі; якщо в руці знаходиться електрична лампа, праска або
інший електричний прилад, ввімкнений в електричну мережу, не дозволяється одночасно
торкатися елементів (труб, кранів) водопроводу, каналізації і центрального опалення; не
можна залишати без догляду ввімкнені в електричну мережу праску, сушарку,
електроплитку, електрокамін та інші нагрівальні електроприлади.
Більше половини електротравм населення трапляється через дотик чи наближення до
обірваних чи провислих дротів повітряних ліній електропередач.
Для запобігання ураженню, електричним струмом слід виконати ряд порад:
- ніколи не використовуйте електричні прилади поблизу води;
- оголені електричні шнури слід викинути або відремонтувати;
- якщо вдома є маленькі діти, переконайтеся, що ви надійно від них закрили електророзетки;
- не можна не тільки торкатися, але й наближатися до обірваних дротів на відстань
ближче ніж 8 метрів;
- до електротравми може призвести навіть наближення на небезпечну відстань до
дротів повітряних ліній при виконанні будівельних, сільськогосподарських робіт (складання
соломи, сіна, дров);
- смертельно небезпечно проникати в електричні розподільчі пристрої,
трансформаторні підстанції, електросилові щити та збірки (на всіх таких електричних
пристроях нанесено спеціальні попереджувальні знаки електронебезпеки, і вони постійно під
напругою);
- небезпечно проводити будь-які розкопки ґрунту механізмами та ручним способом у
межах міст, бо пошкодження, підземної кабельної лінії також може привести до
електротравми (до такого електротравматизму призводять способи крадіжок дротів
повітряних ліній чи обладнання підстанцій).
У випадку виявлення провислих чи обірваних дротів треба негайно організувати
охорону місця пошкодження, обгородити небезпечну зону, попередити присутніх про
небезпеку наближення до місця пошкодження та негайно повідомити диспетчера районної
(міської) електромережі або чергового райдержадміністрації, міськвиконкому.
2. На транспорті, автошляхах та залізниці.
На транспорті

Ми з вами кожен день користуємось громадським транспортом: автобусом,
маршрутним таксі, тролейбусом чи трамваєм. І мало хто замислювався над тим, що
скупчення людей у замкнутому просторі, який пересувається з великою швидкістю, означає
ситуацію підвищеного ризику. Досвід користування громадським транспортом допоміг
створити звід правил, які допомагають людині співіснувати з машинами.
ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ПАСАЖИРІВ
(витяг із „Правил дорожнього руху України”)
5.1. Посадку (висадку) дозволяється здійснювати пасажирам після зупинки
транспортного засобу лише з посадкового майданчика, а в разі відсутності такого майданчика
- з тротуару чи узбіччя, а якщо це неможливо, то з крайньої смуги проїзної частини (але не з
боку суміжної смуги для руху), за умови, що це буде безпечно та не створить перешкод
іншим учасникам руху.
5.2. Пасажири, користуючись транспортним засобом, повинні:
а) сидіти або стояти (якщо це передбачено конструкцією транспортного засобу) в
призначених для цього місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування;
б) під час пересування на транспортному засобі, обладнаному ременями безпеки, бути
пристебнутими, а на мотоциклі - в застебнутому мотошоломі.
5.3. Пасажирам забороняється:
а) під час руху відвертати увагу водія від керування транспортним засобом та
заважати йому в цьому;
б) відчиняти двері транспортного засобу, не переконавшись, що він зупинився біля
тротуару, посадкового майданчика, краю проїзної частини чи на узбіччі;
в) перешкоджати зачиненню дверей та використовувати для їзди підніжки і виступи
транспортних засобів;
г) під час руху стояти в кузові вантажного автомобіля, сидіти на бортах або в не
обладнаному для сидіння місці.
5.4. У разі дорожньо-транспортної пригоди пасажир причетного до пригоди
транспортного засобу повинен подати можливу допомогу потерпілим, повідомити про
пригоду орган чи підрозділ міліції і перебувати на місці до прибуття працівників міліції.
5.5. Пасажир під час користування транспортним засобом має право на:
а) безпечне перевезення себе і багажу;
б) відшкодування завданих збитків;
в) отримання своєчасної і точної інформації про умови і порядок руху.
Мабуть не треба й пояснювати, що скупчення людей, яке рухається на великій
швидкості у замкнутому просторі громадського транспорту завжди означає ситуацію
підвищеного ризику. Це не означає, звичайно, що треба боятися поїздок автобусом або
тролейбусом, але досвід виробив правила, які допомагають людині безболісно співіснувати із
громадським транспортом.
У повсякденному житті слід дотримуватися таких правил:
- уникайте в темний час доби безлюдних зупинок. Чекаючи автобус або трамвай, варто
стояти на добре освітленому місці поряд з іншими людьми.
- на зупинках не повертайтеся спиною до транспорту, що рухається; а коли машина
наближається до зупинки, не намагайтеся стати в першому ряду нетерплячого натовпу - вас
можуть виштовхнути під колеса;
- автобус і тролейбус обходьте позаду, трамвай - попереду, будь-який транспорт може
закрити собою інший, який рухається позаду ще з більшою швидкістю;
- якщо рейсовий автобус ходить із великими проміжками, запам'ятайте розклад, щоб
не стояти на зупинці занадто довго;
- не спіть, коли транспорт рухається: небезпечно не стільки прогавити потрібну
зупинку, скільки травмуватися при різкому гальмуванні або маневруванні;
- не притуляйтеся до дверей, уникайте їздити на сходинах і в проході. Якщо є
можливість, користуйтеся проїзними квитками, це позбавить вас додаткового пересування
салоном і не відволікатиме вашу увагу;

- не забувайте про кримінальну безпеку;
- не задивляйтеся у вікно, якщо на підлозі стоїть ваша сумка, тримайте її при собі;
- тримайте свої речі на виду. Не задивляйтеся у вікно, якщо на підлозі стоїть ваша
торба або валіза. Найкраще тримати речі на колінах, або притуливши до стінки, якщо ви
стоїте. Пам'ятайте, що в громадському транспорті часто діють кишенькові злодії, а їх
улюблені місця - у проході та біля дверей;
- намагайтеся не сідати в порожні автобуси, тролейбуси, трамваї. А якщо ви єдиний
пасажир і їдете пізно, то сідайте ближче до водія, не біля вікна, а біля проходу, тоді до вас
незручно буде підсісти. Жінкам рекомендується сідати поруч з іншими жінками. Якщо у
вагоні з'явився агресивний або розвۥязний пасажир, відверніться від нього і не зустрічайтеся з
ним поглядом. Якщо незважаючи на це підозрілий незнайомець хоче сісти поруч, пропустіть
його до вікна або пересядьте;
- посадку та висадку з легкового автомобіля слід здійснювати не на проїжджій частині,
а у спеціально відведених місцях або біля бордюру i лише після повної зупинки транспорту,
головне - не з боку руху транспорту;
- якщо проїзні документи перевіряє контролер, а у вас їх із собою немає, не соромтеся і
самі перевірити документи контролера. Служба контролю підтверджує, що щодня десятки
молодих людей поповнюють свій бюджет під виглядом ревізорів;
- якщо ви маєте із собою засоби індивідуальнго захисту – газовий балончик, електрошокер, травматичну зброю, то необхідно тримати їх у місці зручному для негайного застосування, але виключаючому їх крадіжку чи втрату;
- під час користування громадським транспортом намагайтесь якомога менше розмовляти по мобільному телефону: це відволікає увагу, заважає контролювати оточуючу ситуацію,
дає шанс злодіям вас обікрасти;
- під час руху автомобіля не можна вiдволiкати водія, чіпати ручки дверей, гратися
гострими предметами, висовувати руки i голову у вікна автомобіля, обов’язково потрібно
користуватися ременями безпеки.
У громадському транспорті не виключені випадки пожеж.
По-перше, якщо в салоні виникла пожежа, негайно повідомте про це водія, не
забувайте, що його увага звернена, головним чином, на дорогу та пасажирів; попросіть
зупинитися і відчинити двері або натисніть кнопку аварійного відкриття дверей.
Постарайтеся застосувати для гасіння вогнища вогнегасник у салоні або інші підручні засоби.
По-друге, при блокуванні дверей для евакуації застосовуйте аварійні люки вгорі та
виходи через бокове скло. При евакуації будьте обережні, бо металеві частини трамваїв і
тролейбусів можуть виявитися під напругою через порушення захисної ізоляції.Ввідчиніть
двері кнопкою аварійного відкриття дверей. Якщо це не вдасться, а салон наповнюється
димом, розбийте бокові вікна (тримаючись за поруччя, вдарте обома ногами у куток скла
вікна) або відчиніть їх як аварійні виходи згідно інструкції (наприклад, за допомогою
спеціально вмонтованого шнура).
При горінні резини та пластику виділяються отруйні гази, тому салон залишайте
швидко, закривши ніс та рот мокрою хустиною або рукавом.
По-третє, при можливості, самі гасіть полум'я за допомогою вогнегасника, якщо він є
в салоні, або накривши верхнім одягом осередок загоряння.
Як і при будь-якій пожежі, у громадському транспорті треба всіма засобами боротися з
панікою, рятувати в першу чергу дітей і тих, хто не може сам про себе подбати. Не юрбиться
біля дверей, якщо там утворилася давка, краще вибийте вікно. Захистіть рот і ніс хусткою,
шарфом, рукавом, полою куртки від диму: перша небезпека при такій пожежі - отруйні гази
від пластика; інколи достатньо декілька вдихів, щоб знепритомніти.
Вибравшись із вагона, що горить, відразу ж починайте допомагати іншим. При цьому
будьте обережні з металевими частинами в трамваї і тролейбусі вони можуть виявитися під
напругою через обгорілу ізоляцію.
Під час поїздок у таксі

Не слід занадто багато розповідати про себе водію, особливо про добробут і
розпорядок дня. Якщо ви садите в машину родича чи знайомого, поговоріть із водієм,
подивіться на номер машини (так, щоб це бачив водій), а приятелю скажіть: „Приїдеш подзвони!" Жінкам рекомендується в темний час доби, приїхавши до під'їзду, попросити
водія трохи почекати поки ви не ввійдете в будинок. Уникайте сідати в машини, де вже є
пасажир.
Під час поїздок в електропоїзді
У вечірній час сідайте в перший вагон або в такий - як це буває на деяких маршрутах
де традиційно збираються постійні пасажири наприклад, у третій або передостанній. Якщо ви
побоюєтеся хуліганів то сідайте ближче до пульта виклику міліції або у крайньому випадку
до стоп-крана (він знаходиться в тамбурі). Проте стояти в тамбурі, у проходах і курити не
рекомендується. Якщо у вагоні, куди ви уже ввійшли, виявиться п'яна компанія, що там
розташувалася, спокійно проходьте далі, в інший вагон за рухом електропоїзда.
Не відповідайте на репліки, не зустрічайтеся очима з розв'язними пасажирами. Будьте
готові до опору, але не показуйте переляку або роздратування, будьте зовнішньо байдужі.
Якщо на зупинці разом із вами вийшла особа або група осіб, що погрожують вам,
відразу зверніться до касира, чергового по станції або міліціонера. Попросіть зв'язатися з
міліцією, скажіть про прикмети тих, хто погрожував, не ідіть зі станції, поки не переконаєтеся, що вам ніщо не загрожує. Якщо є можливість - зателефонуйте (або попросіть це
зробити робітника станції), щоб вас зустріли.
На автошляхах

В останні роки на дорогах України щорічно виникають десятки тисяч автомобільних
аварій і катастроф, у яких гинуть та отримують травми тисячі чоловік.
Причини дорожньо-транспортних подій можуть бути різноманітні. Це, насамперед,
порушення правил дорожнього руху, перевищення швидкості руху, недостатня підготовка
осіб, що керують автомобілем, слабка їх реакція та технічні несправності автомобілів.
Нерідко причиною аварій і катастроф стає керування автомобілем осіб у нетверезому стані.
Правила безпеки при переході вулиці. Існує правосторонній, лiвостороннiй,
односторонній i двосторонній дорожній рух. У нашій країні транспорт рухається з правого
боку або в одному напрямку. Пішоходи, щоб не створювати аварійної ситуації на дорогах,
мають переходити проїжджу частину по переходах - підземних, надземних або наземних.
При наземному переході необхідно подивитися ліворуч, а дійшовши до середини дороги, праворуч.
Типи перехресть. Правила переходу дороги на перехрестях. Перехрестям
називається місце перетину вулиць. Воно с регульованим i нерегульованим. На
регульованому перехресті рух транспорту упорядковується за допомогою регулювальника
або світлофора. Переходити дорогу необхідно тільки на зелене світло світлофора. Якщо
перехрестя регулюється регулювальником, то слід підкорятися його сигналам. Пішоходи не
повинні затримуватися чи зупинятися на дорозі, переходити перехрестя по дiагоналi. За
вiдсутностi i світлофора, i регулювальника, перехрестя с нерегульованим. Переходити його
слід біля знаку «Пiшохiдний перехід» або по дорожній розмiтцi «Зебра».

Дорожнi знаки. Iснує кiлька груп дорожнiх знакiв: попереджуючi, прiоритетнi,
забороняючi, наказовi, iнформацiйно-вказiвнi та знаки сервiсу. За допомогою дорожнiх знакiв
учасники дорожнього руху розумiють одне одного.
Дорожня розмітка. Для зменшення дорожньо-транспортних пригод на дороги
наносять дорожню розмітку, яка уточнює або підкреслює вимоги дорожніх знаків. Дорожня
розмітка може бути горизонтальною (наноситься на проїжджій частині або по верху бордюру
у вигляді стріл, лiнiй, написів) або вертикальною (наноситься на дорожніх спорудах,
елементах обладнання доріг у вигляді смуг білого i чорного кольору). Вона допомагає водію
вибрати правильне положення транспорту на проїжджій частині дороги.
Рух за сигналами регулювальника. Регулювання транспортного руху i пiшоходiв у
необхідних випадках здійснюється регулювальниками. Всі учасники дорожнього руху
зобов’язань керуватися сигналами регулювальника, навіть якщо вони суперечать сигналам
світлофора, дорожнім знакам i розмiтцi на дорозі.
ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ПІШОХОДІВ
(витяг із „Правил дорожнього руху України”)
4.1. Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись
правого боку.
Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок або пересуватися по них неможливо,
пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, тримаючись правого боку і не
утруднюючи рух на велосипедах і мопедах, або в один ряд узбіччям, тримаючись якомога
правіше, а у разі його відсутності або неможливості рухатися по ньому - по краю проїзної
частини назустріч руху транспортних засобів. При цьому треба бути обережним і не заважати
іншим учасникам дорожнього руху.
4.2. Пішоходи, які переносять громіздкі предмети, або особи, які пересуваються в
інвалідних колясках без двигуна, ведуть мотоцикл, велосипед чи мопед, везуть санки, візок
тощо, якщо їх рух тротуарами, пішохідними чи велосипедними доріжками або узбіччями
створює перешкоди для інших учасників руху, можуть рухатися по краю проїзної частини в
один ряд.
4.3. За межами населених пунктів пішоходи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної
частини, повинні йти назустріч руху транспортних засобів.
Особи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини в інвалідних колясках без
двигуна, ведуть мотоцикл, мопед або велосипед, повинні пересуватися в напрямку руху
транспортних засобів.
4.4. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються
проїзною частиною чи узбіччям, повинні виділити себе, а за можливості мати на
зовнішньому одязі світловідбивні елементи, для своєчасного їх виявлення іншими
учасниками дорожнього руху.
4.5. Рух організованих груп людей по дорозі дозволяється тільки в напрямку руху
транспортних засобів колоною не більш як по чотири особи в ряду за умови, що колона не
займає більше половини ширини проїзної частини одного напрямку руху. Попереду і позаду
колони на відстані 10-15 м з лівого боку повинні бути супровідники з червоними прапорцями,
а у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості - із засвіченими ліхтарями: спереду білого кольору, позаду - червоного.
4.6. Організовані групи дітей дозволяється водити тільки по тротуарах і пішохідних
доріжках, а коли їх немає - по узбіччю дороги у напрямку руху транспортних засобів
колоною, але тільки у світлу пору доби і лише в супроводі дорослих.
4.7. Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому
числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності - на перехрестях по лініях тротуарів або
узбіч.
4.8. Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше
трьох смуг руху для обох його напрямків, дозволяється переходити її під прямим кутом до

краю проїзної частини в місцях, де дорогу добре видно в обидва боки, і лише після того, як
пішохід упевниться у відсутності небезпеки.
4.9. У місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами
регулювальника або світлофора.
У таких місцях пішоходи, які не встигли закінчити перехід проїзної частини дороги
одного напрямку, повинні перебувати на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні
потоки протилежних напрямків, а у разі їх відсутності - на середині проїзної частини і можуть
продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналом світлофора чи
регулювальника та переконаються в безпеці подальшого руху.
4.10. Перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять, та будьяких об'єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у відсутності
транспортних засобів, що наближаються.
4.11. Чекати транспортний засіб пішоходи повинні на тротуарах, посадкових
майданчиках, а якщо вони відсутні, - на узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього
руху.
4.12. На трамвайних зупинках, не обладнаних посадковими майданчиками, пішоходам
дозволяється виходити на проїзну частину лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая.
Після висадки з трамвая необхідно залишити проїзну частину не затримуючись.
4.13. У разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком
червоного та (або) синього кольору і (або) спеціальним звуковим сигналом пішоходи повинні
утриматися від переходу проїзної частини або негайно залишити її.
4.14. Пішоходам забороняється:
а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та
інших учасників руху;
б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
в) допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на
проїзну частину;
г) переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна
смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де
встановлено огородження;
ґ) затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов'язано із
забезпеченням безпеки дорожнього руху;
д) рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних
доріжок, місць стоянки і відпочинку.
4.15. У разі причетності пішохода до дорожньо-транспортної пригоди він повинен
подати можливу допомогу потерпілим, записати прізвища та адреси очевидців, повідомити
орган чи підрозділ міліції про пригоду, необхідні дані про себе і перебувати на місці до
прибуття працівників міліції.
4.16. Пішохід має право:
а) на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими
пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного
сигналу регулювальника чи світлофора;
б) вимагати від органів виконавчої влади, власників автомобільних доріг, вулиць і
залізничних переїздів створення умов для забезпечення безпеки дорожнього руху.
Безпека руху велосипедиста та водія мопеда. Велосипед та мопед є транспортним
засобами пересування, i на них також поширюються правила дорожнього руху.
ВИМОГИ ДО ВОДІЇВ МОПЕДІВ І ВЕЛОСИПЕДОВ
(витяг із „Правил дорожнього руху України”)
6.1. Рухатися по дорозі на мопедах дозволяється особам, які досягли 16-річного, на
велосипедах - 14-річного віку. Під час руху по дорозі водій мопеда та пасажир, якого він
перевозить, зобов'язані бути в застебнутих мотошоломах.

Для водіїв мопедів і велосипедів місцевими органами виконавчої влади може бути
встановлена картка, в яку заноситься інформація про водія і яку водії мопедів чи велосипедів
у такому разі повинні мати при собі.
6.2. Мопеди і велосипеди повинні бути обладнані звуковим сигналом та
світлоповертачами: спереду - білого кольору, по боках - оранжевого, ззаду - червоного.
6.3. Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на мопеді
необхідно увімкнути освітлення, на велосипеді - ліхтар (фару).
6.4. Водії мопедів і велосипедів, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб
не заважати іншим учасникам дорожнього руху.
Колона велосипедистів, що рухається по проїзній частині, повинна бути розділена на
групи (до 10 велосипедистів у групі) з дистанцією руху між групами 80-100 м.
6.5. Водії мопедів і велосипедів можуть перевозити лише такі вантажі, які не
заважають керувати транспортним засобом і не створюють перешкод іншим учасникам
дорожнього руху.
6.6. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, водії мопедів і
велосипедів зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі.
6.7. Водіям мопедів і велосипедів забороняється:
а) керувати мопедом або велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в
темну пору доби і в умовах недостатньої видимості - з неувімкненою фарою і заднім ліхтарем
на мопеді чи без світлоповертачів на велосипеді;
б) рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині,
коли поряд є велосипедна доріжка;
в) рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих
велосипедах під наглядом дорослих);
г) під час руху триматися за інший транспортний засіб;
ґ) їздити не тримаючись за руль та знімати ноги з педалей (підніжок);
д) перевозити пасажирів на велосипеді, за винятком дітей до 7 років, на додатковому
сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками;
е) буксирування мопедів і велосипедів;
є) буксирування причепа, не передбаченого для експлуатації з цими транспортними
засобами.
Основні види дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Поведінка при ДТП.
Найбільш розповсюджені види ДТП - це наїзд на пішохода, зіткнення, перекидання
автотранспорту. Існує декілька правил для тих, хто виявився свідком або учасником ДТП:
- за будь-яких обставин не залишати постраждалого без допомоги;
- негайно сповістити про пригоду в ДАІ (це не обов’язково у разі вiдсутностi жертв, а в
учасників - претензій одне до одного);
- намагатися нічого не змінювати на мiсцi пригоди;
- свідкам наїзду або аварії, після якої водій покинув місце пригоди, запам’ятати та
записати номер, марку, колір i прикмети машини та водія, викликати швидку допомогу,
сповістити дорослих та працiвникiв ДАІ.
Самозахист від ДТП.
Кращим засобом самозахисту від ДТП є виконання правил дорожнього руху. Досягти
цього можна, завжди дотримуючись пiшохiдної дисципліни, а саме:
- не переходити дорогу на червоне світло незалежно від наявності на ній автомобiлiв;
- не вибігати на проїжджу частину з тротуару, можна лише спокійно зійти, попередньо
оцінивши ситуацію;
- ходити лише тротуарами, а якщо вони вiдсутнi — по узбіччю, обов’язково
повернувшись обличчям до транспорту; що рухається, тоді не тільки водій бачитиме
пішохода, а й пiшохiд - водія;
- зібравшись переходити вулицю, спочатку подивитися ліворуч, а, дійшовши до
середини, - праворуч;

- на дорозі відстань до автомобіля залежить від швидкості, з якою той рухається, отже,
навчіться розраховувати, коли до авто далеко, а коли близько, при цьому пам’ятайте, що
навіть при швидкості 60 км/год гальмовий шлях автомобіля буде довшим на 15 метрів.
Пам’ятайте, що причиною ДТП може стати не тільки наїзд автомобіля або мотоцикла,
але й велосипеда. Нерідко саме велосипедисти є джерелом напруженості на вулицях, у
дворах. Чітко визначте для себе межі територій для прогулянок, вулиці переходьте тільки в
групі з іншими пішоходами.
На залізниці

Правила безпеки для пішоходів на залізниці
 Пішоходам дозволяється переходити залізничні колії тільки у встановлених
місцях (пішохідні мости, переходи, тунелі, переїзди тощо). На станціях, де немає мостів і
тунелів, громадянам належить переходити залізничні колії у місцях, обладнаних
спеціальними настилами, біля яких встановлені знаки «Перехід через колії».
 Перед тим, як увійти в небезпечну зону (ступити на колію), потрібно впевнитись у
відсутності потяга (або локомотива, вагона, дрезини тощо). При наближенні потяга (або
локомотива, вагона, дрезини тощо) треба зупинитись поза межами небезпечної зони,
пропустити його і, впевнившись у відсутності рухомого складу, що пересувається по
сусідніх коліях, почати перехід.
 Наближаючись до залізничного переїзду, громадяни повинні уважно стежити за
світловою і звуковою сигналізацією, а також положенням шлагбаумів. Переходити колії
дозволяється тільки при відкритому шлагбаумі. При відсутності шлагбаума (коли переїзд не
охороняється) перед переходом колії необхідно впевнитись, що до переїзду не наближається
потяг (або локомотив, вагон, дрезина тощо).
Пішоходам забороняється:
 Ходити по залізничних коліях.
 Переходити і перебігати через залізничні колії перед потягом (або локомотивом,
вагоном, дрезиною тощо), що наближається, якщо до нього залишилося менше ніж 400м.
 Переходити колію одразу після проходу потяга (або локомотива, вагона, дрезини
тощо), не впевнившись, що по сусідніх коліях не пересувається рухомий склад.
 Переходити залізничні переїзди при закритому положенні шлагбаума та при
червоному світлі світлофора залізничної сигналізації.
 На станціях і перегонах пролізати під вагонами і перелізати через автозчепи для
переходу через колію.
 Проходити вздовж залізничної колії ближче п’яти метрів від крайньої рейки.
 Пролізати під закритим шлагбаумом на залізничному переїзді а також виходити на
переїзд, коли шлагбаум починає закриватися.
 Класти на рейки залізничної колії будь-які предмети.
 Підходити ближче ніж на 0,5 метра до краю платформи після оголошення про
подачу або прибуття потяга до його повної зупинки.
Залізничні аварії.

Статистика засвідчує, що їхати поїздом приблизно в три рази безпечніше, ніж летіти
літаком, і у десяти безпечніше, ніж їхати автомобілем. На жаль, ідеального транспорту немає.
Щороку на залізницях у всьому світі трапляється велика кількість катастроф.
Можливість врятуватися при аварії багато в чому залежить від точних дій самого
пасажира. При аварії або екстреному гальмуванні найважливіше закріпитися, перешкодити
своєму переміщенню вперед або кидкам у боки (рекомендація чинна в будь-якій транспортній
аварії). Для цього можна схопитися за поручні й упертися у будь-що ногами (у стіну або
сидіння).
Аварія трапляється швидко. Але не сподівайтеся, що після першого удару все
закінчиться. Треба не розслаблятися і тримати всі м'язи напруженими доти, поки не стане
очевидно, що руху більше не буде.
Відразу після аварії необхідно діяти дуже швидко: велика можливість пожежі,
особливо, коли зіткнення було з товарним потягом. Як вибиратися з вагона, треба дивитися
по обстановці. Наприклад, якщо поїзд залишився на рейках, але є запах диму, а в коридорі
юрбляться інші пасажири, розумніше використовувати вікна як аварійні виходи. Біля
вагонного бачка з питною водою повинен бути приблизно такий напис: "Вагон обладнаний
додатковими аварійними виходами через вікна третього і шостого" (звичайне розташування
виходів). Зрозуміло, цей напис треба прочитати заздалегідь, як і відзначити для себе, де
вогнегасники як тільки ви опинилися у вагоні. Саме такі навички і називаються культурою
побутової безпеки.
Якщо напису немає, не соромтеся запитати провідника, чи є у вагоні аварійні виходи і
як ними користуватися. Якщо з вами дитина, задати таке питання ви просто зобов'язані.
Біля важеля кожного аварійного виходу (їх ще називають "опускне вікно") є коротка
інструкція: "При аварії ручку повернути на себе до упора, попередньо зірвавши пломбу.
Натиснути на себе ручку-засувку вікна." Коли ви це зробите, віконна рама опуститься, відчинивши отвір шириною 66 х 102 сантиметри.
Вибратися можна і розбивши вікно свого купе. Проте скла в нього тривкі, тому перед
тим, як витрачати на боротьбу з ними дорогоцінні секунди, з'ясуйте, чи є у вас підручні
засоби. Вибивши скло, не забувайте про осколки якими у паніці можна серйозно поранитися,
навіть не помітивши цього.
Вибираючись з аварійного вагона, безумовно треба дотримуватися правила,
універсального для подібних евакуацій, що із літака, автобуса, корабля речей не брати.
Виняток робиться для документів, грошей і одягу або ковдр.
Евакуюють пасажирів при задимленні або пожежі (хоча, зрозуміло, найкраще треба
скористатися стоп-краном і вогнегасником) у сусідні вагони і на польову сторону залізничної
колії. Перед тим, як вийти в коридор, підготуйте захист для подиху: шапки, шарфи, усякі
ганчірки треба намочити будь-якою рідиною.
Матеріал, яким облицьовані в нас вагони, малминіт рахується важкозаймистим. Але
при температурі 200°С він виділяє токсичний газ, вдихнувши який два-три рази, ви не
зможете боротися за своє життя. При пожежі в потязі особливо дорога кожна секунда ще й
тому, що простір замкнутий і температура там підвищується миттєво. Навіть без диму одного
ковтка розпеченого повітря достатньо, щоб обпалити легені і знепритомніти.
Опинившись зовні, негайно включайтеся в рятувальні роботи: при необхідності
допоможіть пасажирам інших купе розбити скло, витягайте постраждалих і т.д. Потягу
пощастило, якщо знайдеться професіонал, який керує ситуацією, узгодьте свої дії і
підпорядковуйтеся йому.
Дуже важливо не забувати про власну безпеку: але сусідньому шляху може йти
зустрічний потяг, що розлився при аварії паливної цистерни рідина може виявитися бензином
або кислотою обірваний провід, що звисає, може бути під напругою.
Якщо розлилося паливо потрібно відходити на безпечну відстань адже пожежа майже
гарантована і можливий об'ємний вибух. Проте не варто втрачати з виду місце аварії:
допомога прийде саме туди. Якщо дріт, що під напругою, лежить на землі, віддалятися від
нього треба стрибками або короткими (із ступню)кроками, щоб вберегти себе від дії напруги.

Відстань, на яку поширюється струм на землі, може бути від 2 метрів (суха земля) до 30
метрів (волога).
Купляючи квиток, кожний пасажир автоматично сплачує страховий збір. Якщо ви
постраждали в потязі (не тільки при аварії, але й упавши, наприклад, із полиці при різкому
гальмуванні), ви повинні отримати компенсацію від державного залізничного страхового
товариства. Але перед цим у пункті прибуття необхідно одержати довідку в залізничників і
медиків.
Значні катастрофи відбуваються звичайно через зовнішні обставини. Але і від самого
пасажира часом залежить початок екстремальної ситуації. От декілька необхідних заходів
безпеки:
 не відчиняйте під час руху потягу зовнішні двері, не стійте на підніжках;
 не висувайтеся з вікон;
 старанно вкладайте багаж на верхніх багажних полицях;
 не зривайте без крайньої необхідності стоп-кран; запам'ятаєте, що навіть при
пожежі зупиняти потяг не можна на мосту, у тунелі та в інших місцях, де ускладниться
евакуація;
 куріть тільки у відведених для цього місцях;
 не возіть із собою пальні і вибухонебезпечні речовини;
 не вмикайте у вагонну електромережу побутових приладів;
 при запаху горілої гуми або появі диму негайно звертайтеся до провідника;
 не відводьте очей при небезпечній поведінці ваших супутників або провідників
адже ви маєте повне право захищати свій тимчасовий будинок.
До цих правил хочеться додати побажання пасажирам, не перетинати залізничні
переїзди на червоне світло, коли вони вийшли з потягу й стають пішоходами і водіями.
Щороку через машини і трактори на переїздах трапляються сотні аварій із людськими
жертвами.
3. Під час літнього відпочинку на воді, поблизу водоймища.

ОБЕРЕЖНО НА ВОДІ
Звертаємо вашу увагу на необхідність дотримання правил поведінки біля води та на
воді. Значна кількість смертей у побутовій сфері припадає на утоплення. За даними
Міжнародної любительської федерації плавання щорічно в світі утопають приблизно 300 тис
чоловік. В Україні щороку гине на воді близько 4 тис. чоловік. Аналіз загибелі людей на воді
показав, що найбільше трагічних випадків стається на необладнаних для купання місцях
(близько 90%). Значний відсоток серед утоплених складають діти. Визначальною серед
причин, що призводять до утоплення є емоційний чинник – страх. Потрібно пам'ятати, що
людське тіло має достатню плавучість, що дозволяє при найменшій підготовці вміти утримуватись на воді.
Вагоме значення має також температура води. Низька температура води викликає
судому судин, порушень дихання та серцевої діяльності, анемії мозку, яка проявляється
втратою свідомості У практично здорової людини при швидкому входженні у холодну воду
може розвинутись холодовий шок, який іноді закінчується смертю!

Серед інших причин, що призводять до утоплення необхідно назвати невміння
плавати, втому при тривалих запливах, хворобливий стан, травми при стрибках у воду
(особливо у незнайомих місцях). Особливу небезпеку представляє купання в стані
алкогольного сп'яніння. Чинниками, що посилюють небезпеку при купанні є значна
швидкість течії води, коловороти, підземні джерела, великі хвилі, можливість зіштовхнутись
з сторонніми предметами.
Ситуацію із загибеллю людей на воді викликає занепокоєння. Саме тому нагадуємо
відпочиваючим:
Коли купатись?
Найбільш сприятливою для купання є безвітряна, сонячна погода з температурою
повітря 22 градуси, та води 18 градусів. Найкращій час - ранок або вечір, коли сонце гріє, але
немає небезпеки перегрівання. Після тривалого перебування на сонці не пірнайте у воду з
розбігу, заходьте поступово, можна спочатку декілька разів окунутися. Різка зміна
температури дуже небезпечна для людського організму, особливо для людей з хворим
серцем. Плавати у воді треба не більше 20 хвилин.
Де купатись?
Купатись треба на пляжах, водних станціях, у купальнях, адже місця колективного
відпочинку завжди мають необхідні засоби для надання допомоги потерпілим, та й коли
поруч з вами багато людей, то в разі нещастя можна розраховувати на допомогу. Якщо ви у
воді відчуваєте, що втрачаєте сили, або тіло зводять судоми, чи ви побачили потопаючого, а
самі не вмієте плавати, - не соромтеся, кличте на допомогу.
Де і як пірнати?
Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора вода, рівне дно.
Перший стрибок краще робити ногами вниз - "солдатиком". Не пірнайте в мілких, темних та
невідомих місцях, особливо з розбігу вниз головою, ви можете вдаритися об дно, знепритомніти та загинути.
Категорично забороняється:
 розпивати спиртні (алкогольні) напої і купатись у нетверезому стані;
 запливати за територію пляжу, яка огороджена буями;
 підпливати до суден, вітрильників, веслових і моторних човнів та інших
плавзасобів, що рухаються;
 стрибати у воду з плавзасобів, споруд та предметів, які для цього не призначені, і
в місцях, де невідомі глибина та стан дна;
 залізати на технічні та попереджувальні знаки, буї та інші предмети;
 використовувати рятувальні засоби і спорядження не за призначенням;
 використовувати для плавання надувні матраци, подушки, автомобільні камери,
дошки, несправні човни;
 допускати у воді грубі ігри з хватанням за руки та ноги;
 подавати фальшиві сигнали тривоги заради жарту;
 залишати без нагляду малолітніх дітей;
 забруднювати і засмічувати водойму, берег та територію пляжу;
 використовувати моторні, вітрильні, веслові човни, інші гребні і моторні
плавзасоби, водні велосипеди, швидкісні моторні плавзасоби, водні мотоцикли у зонах
пляжів, у громадських місцях купання у зоні купальної зони, огородженої буями;
 приводити із собою собак та інших тварин;
 тим, хто не вміє плавати, заходити у воду глибше ніж по пояс.
Не нехтуйте правилами поведінки на воді. Будьте уважними !
Рятування та надання першої медичної допомоги потерпілим на воді
Потопати може людина, яка не вміє добре плавати, фізично ослаблена або стомлена,
хвора або поранена, а також людина, яка опинилась у холодній воді або випадково впала у
воду. Якщо не допомогти цій людині, вона може загинути. Про те, що людині потрібна
допомога, можуть свідчити таки ознаки:

тіла;
човна;






спроба плисти не призводить до просування вперед;
на обличчі з’являється вираз відчаю;
людина кличе на допомогу або махає руками, щоб привернути увагу;
хвора або поранена людина може триматись однією рукою за уражену частину



людина намагається наблизитись до берега або човна, хапається за пліт або борт

 потопаюча людина хаотично махає руками, намагаючись висунутись із води, щоб
набрати повітря, замість того, щоб намагатись плисти;
 тіло у воді перебуває у вертикальному положенні, ноги не виконують плавальних
рухів.
Рятування потерпілих
Прийняття рішення
У такій ситуації особливе значення має вірна оцінка власних можливостей та
правильний вибір способу надання допомоги потерпілому. Огляд місця виявлення реальної та
потенційної загрози відіграє в такому випадку важливу роль.
Слід розуміти, що потопаюча людина діє несвідомо та інстинктивно. Навіть якщо це
дитина, ваш приятель чи близька вам людина, вона може учепитись у вас мертвою хваткою та
будуть тягнути вас під воду навіть тоді, коли вони перебувають вже під водою, але ще не
знепритомніли. В такому разі ви не тільки не допоможете, але й самі можете потонути. Ось
чому, допомагаючи потопаючому, ніколи не наближайтесь до нього близько спереду.
Спереду можна наближатись, тримаючи поперед себе рятувальний круг, жердину чи інший
плавучий засіб (рятувальний жилет, рятувальний нагрудник і т. ін.). Тому потрібно швидко
оцінити обставини і прийняти найбезпечніше рішення.
Способи надання допомоги потопаючому
Завжди розпочинайте із найпростішого, а в разі невдачі пере тим, як приступити до
біль ризикованих дій, краще подумайте, як зменшити ризик.
Словесний метод
Перебуваючи в безпечному для вас місці, чітко та коротко скажіть потопаючому, що і
як він має робити, підбадьорюйте його словами, намагайтесь заспокоїти, тоді він швидше
зрозуміє ваші поради.
Метод дистанційної подачі рятувальних засобів
Якщо поблизу вас є який-небудь плавучий предмет (краще рятувальний круг), киньте
його так, щоб потопаючий міг за нього вхопитися. Якщо є можливість, то прив'яжіть до нього
вірьовку (пасок), за яку потім зможете підтягнути потерпілого до берега чи на мілину.
Якщо ви знайшли вірьовку, то один кінець її закріпіть на плавзасобі або за береговий
предмет, а другий - за рятувальний круг чи інший плавучий предмет, який ви подаєте
потопаючому. Перед витягуванням потопаючого станьте так, щоб у вас була гарна опора, або
ухопіться за плавзасіб чи за береговий предмет, щоб ви самі не впали у воду і потопаючий не
потягнув вас за собою.
Вхід у воду на мілководді
Якщо нещастя сталося на мілководді, можливо, ви зможете наблизитись до
потерпілого вбрід, щоб подати рятувальний засіб, але тримайте рятувальний засіб так, щоб
він був між вами та потерпілим. Міцно стійте ногами на дні, тримайтесь однією рукою за якунебудь опору, наприклад гілку дерева (кущ тощо), та протягніть довгу жердину потерпілому.
Якщо присутніх багато, утворіть живий ланцюжок, міцно взявшись за руки.
Використання човна
Спробуйте наблизитись до потопаючого на човні так, щоб кинути йому який-небудь
плаваючий предмет або простягнути жердину. Якщо човен невеликий, подавати жердину
треба із носа або із корми, щоб при підтягуванні потопаючого човен не перекинувся.
Ніколи не стійте в човні на повний зріст під час рятування потопаючого.
Рятування уплав

При наближенні до потопаючого уплав, слід тримати поперед себе будь-який
плаваючий предмет (краще рятувальний круг), щоб потопаючий хапався за нього а не за вас, і
подавати його на витягнутих руках, щоб потопаючий не зміг до вас дотягнутись. Підтримуйте
із ним зоровий та голосовий контакт. Підбадьорюйте потерпілого, намагаючись примусити
його працювати ногами в той час, коли за допомогою плаваючого предмета будете тягти його
до берега чи до найближчої мілини.
Буксирування потерпілого
При буксируванні вплав потерпілий може бути не в змозі працювати ногами, щоб
допомогти вам, але може вхопитись за вас руками. Тому потрібно буксирувати його на
якомога більшій відстані від себе і бути готовим у будь-який момент ухилитись від його
спроб ненавмисне вам перешкодити.

4. При зустрічі зі свійськими та дикими тваринами.

Спілкування з тваринами - заняття приємне, цікаве, необхідне і в той же час
небезпечне. Тому потрібно знати деякі правила спілкування з деякими тваринами.
Сьогодні у містах дуже часто може зустрітися з бродячими тваринами, які складають
неабияку небезпеку для людини При укусах бродячими тваринами потрібно надати
невідкладну допомогу В перші хвилини не зупиняти кровотечу, так як при витіканні крові з
рани одночасно виходить слина тварини. Шкіру навколо укусу потрібно обробити йодом,
накласти пов'язку на місце рани і викликати "швидку допомогу" або відвести у лікарню. В
лікарню потрібно звернутись обов'язкову в зв'язку з великою загрозою захворіти на сказ.
Потрібно пам'ятати, що здорові тварини здебільшого на людей не нападають.
Складніше, якщо Вас вкусила бродяча кішка. От лише деякі наслідки контакту із
зубами й пазурами таких тварин:
Гнійні запалення, викликані бактерією Pasteurella multocida – вони можуть викликати
пневмонію, бактериемию. Через укуси свійських тварин може передаватися й стафілокок.
Фелиноз (хвороба котячих подряпин) викликають бактерії Bartnella henselae й Afipia
felis. Це інфекційне захворювання (називане також ранулемой Молляре й доброякісним
лимфоретикулезом), що розвивається в результаті подряпин й укусів кішок. Збудники
фелиноза паразитують на кішках, рідше - на собаках, гризунах і мавпах. При цьому самі
кішки від них не страждають, оскільки дані бактерії є складовою частиною звичайної
мікрофлори в організмі кішки. Майже в 50% випадків влучення цих бактерій в організм
людини приводить до утворення папул, які можуть потім нагноиться; далі треба поразка
лімфатичних вузлів поруч із ушкодженою ділянкою шкіри. Продукти розпаду тканин стають
причиною інтоксикації організму (про це буде свідчити нездужання, головні болі, підвищення
температури тіла), можуть викликати й алергійні реакції. У результаті дії токсинів можуть
збільшитися в розмірах селезінка й печінка. У рідких випадках віддаленими наслідками
фелиноза стають менінгіти, енцефаліти й энцефаломиелиты.
Туляремія - інфекційне захворювання, що вражає лімфатичну систему людини й, що
більш небезпечно - його шкіру, очі й легені. Сприйнятливість людей до цієї інфекції
становить практично 100%. Носіями збудників хвороби - бактерій Francisella tularensis -

можуть бути кішки, собаки, птахи й гризуни, а також велика рогата худоба. Людина, що
навіть занедужав, розповсюджувачем хвороби не є. Інфікування відбувається при обробці
шкір, уживанні зараженої води, їжі, при укусах кровососущих комах і кліщів, собак і кішок, а
також при вдиханні пилу й інших контактів з носіями інфекції. Бактерії попадають навіть
через неушкоджену шкіру, слизові, дихальні шляхи, викликаючи зміни в лімфатичних вузлах,
подібні із симптомами бубонної чуми. Інкубаційний період може тривати від 3-7 до 30 доби.
Перші симптоми захворювання – підвищена температура ( 38-40 градусів), озноб, головні й
м'язові болі, слабість, анорексия, а також лихоманка, що може тривати до 2-3 місяців. Згодом
можуть розвитися запалення легенів, інфекційно-токсичний шок, рідко – менінгіти й
менингоэнцефалиты, міокардити, поліартрити
Нерідко людей кусають і домашні собаки, і навіть кішки.
Головна небезпека при укусах собак – сказ Це смертельна інфекція, що передається зі
слиною ссавців, переважно собак (більш ніж в 50% випадків).
Коли погроза усунута, собаку відігнали, а потерпілого заспокоїли й привели в почуття.
Перебуваючи близько від будинку, доберіться скоріше до ваннї кімнати. Діємо як вже писали
раніше: при сильних укусах і погіршенні самопочуття негайно викликайте швидку;
насамперед обробляємо рану - кровотечі боятися не треба – навпроти, вона буде
перешкоджати влученню слини тварини – можливо, хворого - в організм. Зрозуміло, всі добре
вмеру.
Промийте теплим мильним (з господарського мила) розчином ушкоджена ділянка
протягом декількох хвилин. Деякі фахівці радять обробити рану розчином перекису водню.
Шкіру навколо укусу обробіть антисептиком - розчином марганцівки, спиртовим розчином
йоду або просто спиртом. Просушите місце укусу в стерильних умовах і накладете пов'язку.
При сильній кровотечі вживіть заходів для його зупинки, використовуючи джгут або
пов'язку.
Якщо при укусі відірвані які-небудь частини тіла (вуха, пальці й ін.) – упакуйте їх у
чистий пластиковий пакет, укажіть на ньому прізвище потерпілого й передайте в лікарню при
госпіталізації потерпілого
Якщо собака домашня – пам'ятаючи про ризик зараження сказом, при якому летальний
результат неминучий, якщо не почати лікування, зажадайте довідку про щеплення собаки в її
власника. У випадку, якщо собака бродяча, негайно повідомите в державну ветеринарну
службу про випадок нападу собаки на людину. Дайте інформацію про місце перебування
тварини фахівцям з вилову.
Звернетеся в найближчий травматологічний пункт - травматолог надасть допомогу й
визначить збиток, нанесений укусами. У лікувальній установі приймуть і всі необхідні заходи
щодо запобігання сказу.
А от чого не потрібно робити – так це допомагати вірусу сказу, що міг потрапити у
Ваш організм. Вірус націлений на центральну нервову систему. Інкубаційний період триває
від 10 до 90 днів, відповідно до його призначається й курс вакцинації – у цей час самостійно
впливати на Вашу нервову систему зовсім неприпустимо. Мова йде про вживання алкоголю й
інших засобів, що гнітять центральну нервову систему.
У порожнині рота, на пазурах і вовни кішки живе безліч мікроорганізмів. Їхнє
влучення в організм людини при укусах або поцарапах може привести до ускладнень,
розвитку інфекцій і небезпечних захворювань. Так що реагувати на укуси кішки треба
швидко й свідомо. Насамперед потрібно також виявити, чи не хвора кішка сказом.
Як і при укусах собак, промийте укушенное місце теплою водою з милом; природна
кровотеча допоможе вивести частину мікроорганізмів, що потрапили в рану. Ризик
подальшого інфікування знижує марлева пов'язка, змочена перекисом водню. Не
використайте для пов'язок вату, тому що згодом буде важко видалити її залишки з раневой
поверхні. Звертання до лікаря обов'язково – щоб визначити курс лікування. Разом з тим
вживіть заходів, щоб з'ясувати, чи є вкусило (або що подряпала) тварина носієм якої-небудь
інфекції - покажіть кішку ветеринарові. Кішку, у якої підозрюється сказ, потрібно ізолюватися

З огляду на сказане, можна сказати, що прийняті вчасно міри безпеки при укусах
свійських тварин допоможуть зберегти Ваше здоров'я й життя
Зверніть увагу й на профілактику: відгородите себе від контактів із чужими домашніми
вихованцями, умови змісту яких Ви не знаєте. А своїх чотириногих улюбленців регулярно
показуйте ветеринарові, щоб відгородити від можливих небезпек й їх, і себе.
Правила безпечного спілкування з собакою. Собака - це дуже цікава, розумна
тварина. Вона має вуха, очі, ніс, чотири лапи та хвіст. Є за що посмикати під час гри з нею.
Але собака також має дуже гострі зуби, і може вкусити вас. З собакою можна гратися, але при
цьому необхідно пам’ятати про правила:
 собака по своїй природі мисливець, тому ніколи не тікайте від нього, бо він може
подумати, що вас треба ловити і побіжить за вами. Навіть якщо ви боїтесь собаки, не
показуйте йому цього, бо собака не терпить боягузів і може вкусити вас;
 якщо таки собака наздогнав вас, то не кричіть, тим більше не махайте руками або
ногами, бо не кожен зможе відбитися від нападу, зате посилить агресивність пса щодо вас;
 якби вам страшно не було, не виказуйте цього тварині своїми рухами, діями,
навіть очима6 погляд намагайтеся зробити якомога спокійнішим. Та не дивіться пильно і
невідривно у вічі псові. По – перше, собаки не люблять лякливих істот, бо це викликає них
почуття переваги над вами, а тому й спокусу спробувати свою силу зубами. А по – друге, ваш
пильний погляд у вічі, настирливе стеження за рухами примушує пса побачити у вас
супротивника, який готується до нападу, тому звір може спробувати випередити можливу
атаку ворога та й ухопити самому;
 окреме застереження для людей, які полюбляють спиртне: краще не вступати у
близький контакт із собакою, зокрема намагаючись погладити його, якщо хтось перед цим
випив: запах хмелю сприймається псом як чужий і неприємний – і собака може покусати
навіть хазяїна;
 якщо ви хочете погладити чужого собаку, запитайте дозволу у її хазяїна. Гладьте
собаку обережно і повільно, бо деяких з них дратують різкі рухи;
 не годуйте чужих собак і не зачіпайте їх під час їжі або сну - вони можуть
розгніватись. Адже вам теж не подобається, коли вас будять або забирають улюблену
цукерку;
 не дражніть собаку, яка знаходиться за парканом, бо вона може розлютитись,
перестрибнути його і напасти;
 не наближайтеся до великих собак, їх часто вчать кидатися на людей, які близько
підходять;
 ніколи не давайте собаці їжу з руки - він може ненароком вас вкусити за руку;
 не махайте на собаку рукою чи палицею - це може їй не сподобатися і вона вас
вкусить;
 по вулицях бігає багато безпритульних собак. Пам’ятайте, що ці собаки часто
бувають хворі. Не треба зачіпати таких тварин, вони можуть вас покусати, після чого ви
можете тяжко захворіти;
 проходячі повз велику зграю безпритульних собак не провокуйте їх різкими
рухами, криками, не розмахуйте пакункими, сумками, палками. Особливо в період їх брачних
ігор;
 якщо сталася біда і пес покусав когось – слід негайно звернутися до лікаря; якщо
є можливість, з’ясуйте – пес домашній чи бродячий; у першому випадку треба дізнатися
прізвища господаря і дані про пса: прищеплений він від сказу чи ні, чим хворів, чому втік із
двору і т.п.; у другому випадку – щеплення проти сказу вам не уникнути, бо ризикувати не
варто – це може бути і смертельний ризик;
 після кожного спілкування з собакою обов’язково помийте руки з милом.
Якщо ви будете беззастережно виконувати ці правила, у вас є можливість Значно
зменшити небезпеку потрапити в небезпечну ситуацію при спілкуванні з цією твариною.

Правила безпечного спілкування з котами та гризунами. Коти - маленькі, гарненькі,
лагідні тварини. Але й вони можуть бути небезпечні, адже вони мають гострі пазурі та зуби.
Тому, щоб не тримати подряпини рук та обличчя і більш тяжкі травми, запам'ятайте такі
правила:
 не можна тягати кота за хвіст або спеціально наступати на нього;
 не можна тягати кота за вуса і вуха;
 не можна гладити кота проти хутра;
 не можна лякати кота;
 не можна брати кота у ліжко. На ньому можуть бути різні комахи, які можуть
покусати вас;
 після спілкування з котами мийте руки з милом.
Крім собак та котів, вдома можуть жити і домашні гризуни - хом’ячки, миші. З ними
теж треба поводитись дуже обережно. Вони, як і собаки, і коти мають дуже гострі зуби.
Тому:
 не годуйте гризунів з рук;
 тримайте гризунів подалі від дерев’яних речей.
Правила безпечного спілкування з дикими звірами
До диких тварин в нашій країні в основному відносять лисиць, вовків, кабанів,
ведмедів. Особливо небезпечні лисиці, які частіше хворіють на сказ.
Сучасна людина рідко стикається з дикою природою. Ми частіше бачимо тварин у
зоопарку, ніж у їхньому природному середовищі існування. Тому найчастіше, вибираючись
за місто на пікнік, люди забувають про елементарні правила безпеки. Але ж звірі, залучені
запахом їжі, можуть не тільки налякати горе-туристів, а й завдати їм каліцтва. До слова,
нападають дикі тварини на людей тільки в крайньому випадку. Найчастіше це відбувається,
якщо застати зненацька звіра або загрожувати його потомству. Деякі тварини стають вкрай
агресивними під час шлюбного періоду.
Якщо ви зіткнулися з диким звіром у лісі, то вам знадобиться величезна самовладання, а також уміння швидко мислити в критичних ситуаціях.
 Перше правило - не варто піддаватися панічним настроям. Пам'ятайте, що звір
теж вас боїться. Тому намагайтеся не вести себе агресивно, не кричіть і не робіть різких
рухів. Якщо звір великий, то спробуйте здатися більше, ніж ви є. Випнете груди і розпрямите
плечі.
 Ніколи не дивіться тваринам в очі. Це може викликати приплив агресії. У
тваринному світі пильний погляд позначає попередження про напад. Таким чином, тварина
може вирішити вас випередити і напасти першим.
 Ні в якому разі не біжіть і не повертайтеся до тварини спиною. Кращий варіант це спочатку завмерти на місці, а потім повільно починати задкувати. Як тільки ви відійдете
на відстань 10 метрів, то відходити можна вже боком.
 Уникайте диких тварин. Пам'ятайте що небезпечними можуть бути і лось, і
олень, і лисиця - у людей і тварин близько 150 спільних хвороб. Тварини нападають на
людину - якщо вони поранені, перелякані несподіванкою або захищають своє потомство.
При явно агресивному поводженні тварин можна використовувати як засіб захисту - вогонь
або стукати палицею об дерево.
 Уникайте додаткових неприємностей з тваринами, особливо у нічний час ніколи не залишайте їжу у вашому наметі або поряд з місцем вашого відпочинку, краще
покладіть її на дерево; недоїдки їжі закопайте подалі від місця відпочинку.
 Ніколи не розоряйте звірині кубла і лігва. Не намагайтеся погладити дитинчат
тварин, це може призвести до біди.
 Будьте уважні і обов'язково обробляйте укуси. Пам'ятайте, що дикі тварини
можуть занести у кров різноманітні віруси.

 Краще за все не запобігти, а передбачити появу дикого звіра. Зупиняючись на
нічліг в лісі, зверніть увагу на те, не зламані чи кущі, чи є сліди від зубів на корі,
екскременти або інші сліди перебування диких тварин в цих місцях.

5. Під час подорожі в лісі

Стомившись від міста, його метушні, шуму та проблем, люди прагнуть знайти спокій
на лоні природи. Дуже часто для свого відпочинку вони вибирають ліс. Він приваблює нас
своєю прохолодою, тихим шелестом листя, ягідьми та грибами. До лісу йдуть відпочивати
поодинці, сім’ями, цілими групами. На жаль, доволі часто такі набіги відпочиваючих
закінчуються великими збитками для лісових масивів (забруднення галявин та лісових
водойм пустими банками з-під консервів, поліетиленовими пакетами, пляшками, як
скляними, так і пластиковими, лісові пожежі, знищення дерев, кущів, ягідників тощо).
Тому для того, щоб людям було куди знову і знову повертатися на відпочинок,
необхідно дотримуватися деяких елементарних правил поведінки в лісі:
 розташувавшись на відпочинок, не ламайте кущів та гілок дерев для багаття. Для
цього в лісі знайдеться чимало сушняку;
 перш ніж розпалювати багаття, вирийте неглибоку ямку і в ній розкладіть багаття.
Бажано це робити біля річки чи якоїсь водойми. Багаття не повинно бути занадто великим:
полум’я може пошкодити розташовані поблизу дерева та кущі, а також може виникнути
лісова пожежа;
 не мийте брудний посуд в річці, особливо з використанням миючих засобів.
Сполосніть його принесеною на берег водою і вилийте брудну воду під кущ. Остаточно посуд
краще помити вдома;
 після відпочинку ретельно загасіть багаття, поливши його водою та засипавши
ямку землею. Землю щільно притопчіть ногами;
 органічні рештки закопайте в лісі, а використані пластикові пакети та пляшки, а
також скляний посуд заберіть із собою і викиньте на смітник у місті;
 зібравши свої речі і відійшовши на декілька метрів від місця вашого відпочинку,
зупиніться і огляньтеся: якщо ви залишили ліс таким же чистим і привабливим, як до вашого
прибуття сюди, якщо ніде не видно слідів згарища, зламаних дерев, розкиданого сміття,
значить, вам знову захочеться повернутися сюди.
Відпочинок в лісі відновлює наші сили, заспокоює нервову систему, дає наснагу для
нашої творчості. Дуже багато людей люблять “побродити по лісу”, часом наодинці, а то
групами, як організованими (туристичні походи), так і неорганізованими. Особливо люблять
такі прогулянки діти, молодь. Але в лісі на людину може чекати багато неприємних
несподіванок: вона може заблукати, отримати травму, її може ужалити змія чи вкусити якась
комаха або навіть звір тощо.
Тому необхідно знати, які заходи необхідно здійснити перед початком подорожі
та як себе поводити в лісі в разі виникнення небезпеки:
 повідомте, куди ви збираєтеся. Якщо поблизу нікого немає – залиште записку з
повідомленням (дата, час відбуття, кількість людей, що йдуть з вами, напрямок подорожі і
приблизний час повернення);

 візьміть собі за правило - перед мандрівкою чи походом до лісу, подивитися
карту або хоча б намальований від руки план місцевості та запам'ятати орієнтири;
 одягніть зручний одяг та взуття. Вони повинні відповідати місцевості та погодним
умовам, які можуть змінитися дуже швидко;
 переконайтеся, що все ваше спорядження - у доброму, робочому стані. Якщо ви
сумніваєтеся брати ту чи іншу річ, пам'ятайте - зайва вага буде вам заважати;
 дітям необхідно одягнутись у яскравий кольоровий одяг – він буде більш помітним
у разі їх розшуку;
 перед походом до лісу перевірте чи заряджених ваш мобільний телефон, він може
інколи стати у пригоді у випадку надзвичайних ситуацій;
 домовтеся про сигнали, щоб не загубити одне одного у лісі, особливо на випадок
несподіванок – свистом або голосом;
 запам’ятовуйте орієнтири під час руху у лісі. Щоб не заблукати – залишайте
позначки. Без зорових орієнтирів людина в лісі починає кружляти;
 якщо ви заблукали в лісі, зберігайте спокій та уникайте паніки. Якщо ви панікуєте,
думати логічно неможливо;
 пригадайте останню прикмету на знайомій частині шляху і спробуйте простежити
до неї дорогу. Якщо це не вдається, пригадайте знайомі орієнтири, найкраще – залізницю,
річку, шосе. Прислухайтеся. При відсутності знайомих орієнтирів, стежок і доріг виходьте
“на воду” – униз за течією. Струмок виведе до річки, ріка – до людей. Якщо орієнтирів немає,
залізьте на найвище дерево – погляд з висоти допомагає краще зорієнтуватися;
 використовуйте навички та вміння будування схованок (буда, навіс, намет та ін.)
або користуйтесь природними печерами. Це допоможе виживанню у лісі, забезпечить вам
захист і тепло;
 бережіть та економно використовуйте воду. Вона важливіша для вашого
виживання, ніж їжа;
 будьте обережні, у лісі може бути болотиста місцевість - обходьте її. Болотною
водою також не можна користуватися. Поблизу болота, як правило, водиться багато гадюк;
 в лісі, особливо навесні, багато кліщів, які можуть причепитися до тіла. Якщо вас
укусив кліщ, треба не пробувати виколупати його, а якнайшвидше дістатися до лікарні;
 якщо ви опинилися біля поламаних дерев - не затримуйтесь. Вони спираються одне
на одне і можуть впасти, особливо під час вітру;
 не ховайтеся під високими деревами та не залишайтеся на галявині під час зливи з
блискавкою, бо блискавка може вдарити у найвище місце;
 діти мають знати, що необхідно вибирати велике дерево (або якийсь інший об’єкт)
біля прикметного місця і перебувати там. Вони також мають бути повідомлені про
необхідність кричати на шуми, що лякають їх. Якщо це звірі, вони злякаються та підуть геть.
Це також допоможе швидше знайти їх тим, хто буде шукати.
Туризм та екологія.
Про те, що в лісі не можна залишати сміття, недопалки і вогнища, які тліють, знають
усі. Дана тема обговорювалася повсюдно і тисячі разів, але проблем від того не поменшало.
Легені планети все ще страждають від людського недбальства, а жителі зелених насаджень
– від нашої байдужості до усього живого. Тому, як говорив класик, «повторення – мати
навчання».
Сміття
Залишки продуктів, які ви вже не можете ввіпхнути в себе, можна залишити – лісові
мешканці будуть вам вдячні; якщо ж їх не буде поруч, відбудеться природний процес
розкладання. Звичайно, не варто розкидати залишки їжі рівномірним шаром по стоянці.
Краще акуратно скласти під кущем або в іншому непомітному місці. Якщо ж відходів багато,
то слід викопати яму, а потім засипати її землею, прикрити дерном. Сміття неорганічного
походження, у тому числі те, яке не можна палити в багатті (поліетилен, гума, пластикові
пляшки, залізні банки, скло), не полінуйтеся вивезти з лісу до найближчого контейнера.

Бляшані банки можна залишити в лісі в тому випадку, якщо обпекти до стану, коли вони
легко ламаються.
Особливо небезпечні відходи – батарейки/акумулятори – викидати не можна. Єдиний
правильний варіант їхньої утилізації – здати в пункт прийому та переробки, а не залишати у
лісі.
Не бийте скляні пляшки! Ви самі, інші люди, лісові тварини можуть поранитися; під
час спекотного літа скло фактично стає лупою і може спричинити пожежі.
Вогнище
Місце для вогнища вибирайте подалі від дерев, на відстані не менше 1,5 метрів.
Інакше ви ризикуєте влаштувати лісову пожежу, особливо якщо дощу не було вже давно.
Лісову
пожежу
загасити
дуже
складно,
часом
просто
неможливо.
Не влаштовуйте вогнище на новому місці, якщо навколо є вже готові. По-перше, вам же
простіше буде розпалити багаття на прогрітій землі з вугіллям, по-друге, ви збережете
щонайменше 2 м² лісової підстилки з усіма рослинами, тваринами і мікроорганізмами –
погодьтеся, не так вже й мало! Якщо готового місця немає, тоді треба акуратно зняти
верхній шар ґрунту (дерен), покласти його навколо багаття в якості природної перешкоди –
так можна заощадити на витраті дров, потім «цеглинки» дерну необхідно повернути на
місце, це буде сприяти активному заростанню точкового вигорання. На дрова збирайте і
спилюйте тільки сухі мертві дерева – вони добре горять, легко визначаються за ламкими
гілками, відсутності листя і сухими бруньками.
Коли зберетеся додому – вогнище слід залити водою. За можливості – перекопайте
землю разом із попелом. Якщо розкидати вугілля, є ймовірність, що вогонь розгориться
знову. Ви можете ніколи не дізнатися, що після вашого пікніка згорів ліс!
Недопалки
Курці за звичкою кидають недопалки під ноги, і за сміття це не вважають. А
насправді – недопалок отруйний. Після використання цигарка не втрачає своїх шкідливих
властивостей, про які попереджає МОЗ. Якщо він викидається у водойму, то його може
проковтнути якась велика риба, а потім потрапити вам же на стіл. Пам'ятайте, що шкідливі
речовини накопичуються і передаються по харчовому ланцюжку, іноді збільшуючи
концентрацію у 10-100 разів. Також не можна забувати, що «свіжий» недопалок тліє і легко
може підпалити суху траву. Тому недопалки треба гасити і забирати з собою, або спалювати
у багатті.
«Шкідливі» тварини в лісі
Завжди пам'ятайте, в лісі ви – гості. А гості не можуть диктувати господарям свої
правила, а тим більше кривдити їх. І в лісі немає шкідливих тварин, є незручні для людини.
Будьте готові до наявності надокучливих комах: комарів, ґедзів, мошок – якщо не можете
терпіти, застосовуйте репеленти.
Не чіпайте змій, мишей, жаб, ящірок, черв'яків та інших тварин, які здаються вам
небезпечними, бридкими або непотрібними. Вони – невід'ємна, важлива частина лісового
середовища. Якщо зв'язки будуть порушені, це в кінцевому результаті може завдати шкоди
всій системі. Тут діє закон: ви не чіпаєте – вас не чіпають. Не будете ставити намет на
мурашиної стежці – мурашки вас не розбудять ранковим маршем. Навіть хижаки, швидше за
все, будуть обходити стороною, якщо почують голос людини.
На пам'ять?
Якщо є спокуса залишити про себе «пам'ять» у лісі, подумайте 100 разів, перш ніж
вирізати ножиком на стовбурі дерева «Тут був Арчібальд». По-перше, це ім’я занадто довге,
а по-друге, нешкідливі, на перший погляд, пустощі можуть призвести до всихання дерева,
заселення його паразитами. Вам хочеться залишити наскельні малюнки? Написи фарбою на
камені давно пішли в минуле, вони належать до історії кам'яного віку, коли люди не мали
писемності, і малюнки на камені були важливим засобом спілкування і показником
культури. Сьогодні для цього винайдено багато зручніших засобів.

Люди і дари лісу
Будьте помірні. Навіщо рвати красиву рослину, якщо вона по дорозі зів'яне або
простоїть у воді 1-2 дні? Сфотографуйте її та залиште, в лісі їй набагато краще, ніж у вас
удома у вазі. Рослини, котрі зникають, тим більше не можна зривати, це протизаконно. Та й
навряд чи усвідомлення того, що ви ще на один крок наблизили рідкісний вид до загибелі,
може принести задоволення.
Поради можна давати нескінченно довго. Пам'ятайте головне: не беріть з лісу більше,
ніж це справді необхідно.
Це зручно
Сьогодні існує широкий вибір засобів для комфортного відпочинку. Замість
ялинового гілля під наметом використовуйте туристичний килимок. Замість неекологічного
миття посуду у водоймі за допомогою токсичних засобів, використовуйте старі перевірені
засоби - пісок, гілочки хвоща або осоки, опале листя. Вони ефективно очищують посуд від
забруднення і легко змиваються водою. В особливих випадках виручить господарське мило.
Якщо вибір таки зупинився на рідких засобах для миття посуду, запасіться легким
складаним водонепроникним відром-раковиною з синтетичних матеріалів і виливайте
залишки води в ґрунт подалі від берега
Над багаттям замість пристроїв із дерев'яних кілків зручніше використовувати ґрати
або натягувати трос між деревами. Робіть вибір на користь багаторазового пластмасового
або залізного посуду, не користуйтеся одноразовим пластиком. Припустимий варіант –
посуд із вторинного картону, який можна спалити.
Ці загальні рекомендації допоможуть організувати відпочинок в лісі без великих
збитків природі. А на особливо цінних природних територіях, в заповідниках і національних
парках, треба ще дбайливіше ставитися до природи і слідувати правилам екологічного
туризму.
Отже, поважайте усе живе, і ви отримаєте максимум задоволення від відпочинку.
ЯКЩО ВИ ЗАБЛУКАЛИ У ЛІСІ
 Зберігайте спокій та уникайте паніки. Якщо ви панікуєте - думати логічно
неможливо.
 Негайно зупиніться і присядьте. І не робіть більше жодного кроку, не подумавши.
Думати можна тільки про одне, як дістатися того місця, звідки починається знайомий шлях.
 Пригадайте останню прикмету на знайомій частині шляху і постарайтеся
простежити до неї дорогу. Якщо це не вдається, пригадайте знайомі орієнтири, найкраще залізницю, судноплавну ріку, шосе. Прислухайтеся. При відсутності знайомих орієнтирів,
стежок і доріг виходьте "на воду" - униз за течією. Струмок виведе до ріки, ріка - до людей.
Якщо орієнтирів немає, залізьте на найвище дерево - погляд з висоти допомагає краще
зорієнтуватися.
 Існує багато способів визначення сторін горизонту:
- за допомогою компаса: стрілка компаса завжди показує напрям на північ;
- за положенням Сонця: в основі приблизного визначення лежить врахування часу
визначення. При цьому виходять з того, що у північній півкулі Сонце приблизно знаходиться:
о 7 годині - на сході, напрям тіні показує на захід; о 13 годині - на південь, тіні від предметів
найкоротші і їх напрям завжди показує на північ; о 19 годині - на заході;
- за Сонцем та годинником - тримайте годинник в горизонтальному положенні,
поверніть його так, щоб годинна стрілка була направлена на сонце. Пряма, що ділить кут
навпіл між годинною (малою) стрілкою та напрямом від центра годинника на цифру "1"
циферблата, покаже напрямок на південь;
- за Полярною зіркою - напрямок на Полярну зірку завжди відповідає напрямку на
північ. Знайдіть сузір'я Великої Ведмедиці, яке має вигляд ковша із семи яскравих зірок, а
потім подумки проведіть пряму лінію через дві крайні зірки "ковша" і відкладіть на ній
приблизно п'ять відрізків, що дорівнюють відстані між двома зірками. Наприкінці лінії і буде

зірка, що майже нерухомо "висить" цілий рік над Північним полюсом та показує напрямок на
північ;
- за Місяцем. Опівночі у своїй першій чверті ")" Місяць знаходиться на заході, у
повний Місяць - на півдні, в останній чверті "(" - на сході;
- існують і менш точні прикмети, що дозволяють вибрати вірний напрямок.
Мурашники завжди розташовуються з південного боку дерева, пенька або куща. Кора
більшості дерев з північної сторони грубіша, іноді покрита мохом; якщо мох росте по всьому
стволу, його найбільше з північної сторони, особливо поблизу коріння. Річні кільця на пні
спиляного дерева розташовані нерівномірно - із південної сторони вони звичайно товщі.
Просіки у великих лісових масивах завжди зорієнтовані у напрямку північ - південь або схід захід.
 Правильно користуйтесь вогнем. Він є одним з основних засобів виживання в
лісі. За допомогою вогню ви можете зберегти тепло, сушити одяг і подавати сигнали. Завжди
тримайте сірники у водонепроникному пакеті.
 Уникайте переохолодження. Воно трапляється, коли людина не звертає уваги на
холод та не має відповідного одягу і захисту.
 Використовуйте навички та вміння будування схованок (буда, навіс, намет і інш.)
або користуйтесь природними печерами. Це допоможе виживанню у лісі, забезпечить вам
захист і тепло.
 Бережіть та економно використовуйте воду. Вона більш важлива для вашого
виживання, ніж їжа.
 Запам’ятайте! Діти повинні знати, що вони не будуть покарані за те, що
заблукали. Були випадки, коли діти ховалися від шукачів через те, що боялися бути
покараними.
 Навчайте дітей, що необхідно вибрати велике дерево (або якийсь інший об'єкт)
біля примітного місця і знаходитися там. Повідомте дітей про необхідність кричати на шуми,
що лякають їх. Якщо це звірі, вони злякаються та підуть геть. Це також допоможе швидше
знайти їх тим, хто буде їх шукати.
Пам`ятайте! Куди б ви не пішли і де б не перебували, ви можете опинитись у екстремальних умовах. Тому:
 знайте приблизно свій шлях мандрівки;
 майте при собі засоби визначення напрямків сторін горизонту;
 майте одяг придатний для будь-яких погодних умов;
 майте достатньо їжі, води, сірників, речей та засобів для захисту свого життя.
Запам’ятай зони прослухування:
 шум потяга ……………………………………….10 км;
 паровозний гудок …………………….………….10 км;
 автомобільний сигнал ……………………………2 - 3 км;
 гавкіт собак, ржання коня ………………………..2 - 3 км;
 крик людини ………………………………………1 - 1,5 км;
 шум вантажівки …………………………………...0,5 - 1,5 км

6. Під час збору грибів та лікарських рослин.

Гриби
Гриби - це дарунок лісу, але водночас вони є небезпечним продуктом харчування, який
може привести до отруєння, а іноді й смерті. Отруєння організму викликають токсини,
алкалоїди та сполучення важких металів, які містяться в грибах. Прикро, що багато людей
висновки робить лише на основі свого гіркого досвіду.
Основні причини отруєнь:
 вживання отруйних грибів;
 неправильне приготування умовно їстівних грибів;
 вживання старих або зіпсованих їстівних грибів;
 вживання грибів, що мають двійників або змінилися внаслідок мутації (навіть білі
гриби і підберезники мають своїх небезпечних двійників).
За характером дії отруйні гриби викликають:
 1-ша група - легкі отруєння, переважно кишкові та шлункові розлади, симптоми
яких проявляються через 1-2 години після вживання грибів.
 2-га група - має нейротропну дію, викликає через півгодини - 4 години нудоту,
запаморочення, втрату свідомості, галюцинації. Потерпілі, що вживали гриби цих двох груп,
за умов вчасної медичної допомоги швидко одужують.
Застерігаємо!
 Купуйте гриби тільки у відведених для їх продажу місцях (магазинах, теплицях,
спеціалізованих кіосках), особливо уникайте стихійних ринків.
 Збирайте і купуйте тільки гриби, про які вам відомо, що вони їстівні.
 Не збирайте гриби:
o якщо не впевнені, що знаєте їх - якими б апетитними вони не здавалися;
o поблизу транспортних магістралей, на промислових пустирях, колишніх
смітниках, в хімічно та радіаційно небезпечних зонах;
o невідомі, особливо з циліндричною ніжкою, у основі якої є потовщення
"бульба", оточене оболонкою;
o з ушкодженою ніжкою, старих, в'ялих, червивих або ослизлих;
o ніколи не збирайте пластинчаті гриби, отруйні гриби маскуються під них;
o "шампіньйони" та "печериці", у яких пластинки нижньої поверхні
капелюшка гриба білого кольору.
 Не порівнюйте зібрані чи придбані гриби із зображеннями в різних довідниках, вони не завжди відповідають дійсності.
 Не куштуйте сирі гриби на смак.
 Ще раз перевірте вдома гриби, особливо ті, які збирали діти. Усі сумнівні викидайте. Нижню частину ніжки гриба, що забруднена ґрунтом - викидайте. Гриби
промийте, у маслюків та мокрух зніміть з капелюшка слизьку плівку.
 Гриби підлягають кулінарній обробці в день збору, інакше в них утворюється
трупна отрута.
 При обробці кип'ятіть гриби 7-10 хвилин у воді, після чого відвар злийте. Лише
тоді гриби можна варити або смажити.
 Обов’язково вимочіть або відваріть умовно їстівні гриби, які використовують для
соління, - грузді, вовнянки та інші, котрі містять молочний сік, тим самим позбудетесь гірких
речовин, які уражають слизову оболонку шлунку.
 Не пригощайте ні в якому разі грибами дітей, літніх людей та вагітних жінок.
 Гриби (зеленушка, синяк-дубовик, та деякі інші) містять отруйні речовини, які у
шлунку не розчиняються. У взаємодії із алкоголем отрута розчиняється та викликає бурхливе
отруєння.
 Значна кількість грибів, які досі вважались їстівними, містять мікродози
отруйних речовин. Якщо вживати їх декілька днів підряд - також може статись отруєння.

 Суворо дотримуйтеся правил консервування грибів. Неправильно приготовлені
консервовані гриби можуть викликати дуже важке захворювання - ботулізм. Гриби, які довго
зберігалися, обов'язково прокип'ятіть 10-15 хвилин.
 УВАГА! Ні в якому разі не довіряйте таким помилковим тлумаченням:
o "Усі їстівні гриби мають приємний смак".
o "Отруйні гриби мають неприємний запах, а їстівні -приємний".
o "Усі гриби в молодому віці їстівні".
o "Личинки комах, черви й равлики не чіпають отруйних грибів".
o "Опущена у відвар грибів срібна ложка або срібна монета чорніє, якщо в
каструлі є отруйні гриби".
o "Цибуля або часник стають бурими, якщо варити їх разом з грибами, серед
яких є отруйні".
o "Отрута з грибів видаляється після кип'ятіння протягом кількох годин".
o "Сушка, засолювання, маринування, теплова кулінарна обробка
знешкоджують отруту в грибах".
 Первинні ознаки отруєння (нудота, блювота, біль у животі, пронос) - з'являються
через 1-4 години після вживання грибів, в залежності від виду гриба, віку та стану здоров'я
потерпілого, кількості з'їдених грибів.
Біль та нападки нудоти повторюються декілька разів через 6-48 годин, а смерть
настає через 5-10 днів після отруєння.
Перша допомога при отруєнні грибами.
1. Викличте "Швидку медичну допомогу".
2. Одночасно, не очікуючи її прибуття, негайно промийте шлунок:
- випийте 5-6 склянок кип’яченої води або блідо-рожевого розчину марганцівки;
- натисніть пальцями на корінь язика, щоб викликати блювоту;
- прийміть активоване вугілля (4-5 пігулок), коли промивні води стануть чистими.
3. Після надання первинної допомоги:
- дайте випити потерпілому міцний чай, каву, або злегка підсолену воду, відновіть тим
самим водно-сольовий баланс;
- покладіть на живіт і до ніг потерпілого грілки для полегшення його стану.
4. З’ясуйте, хто вживав разом із постраждалим гриби, проведіть профілактичні заходи.
Забороняється:
Вживати будь-які ліки та їжу, а надто ж алкогольні напої, молоко, - це може
прискорити всмоктування токсинів грибів у кишечнику. Займатися будь-якими іншими
видами самолікування.
Запам'ятайте:
Отруєння грибами дуже важко піддається лікуванню. Настійно радимо всім! Не
збирайте та не їжте гриби зовсім. Без грибів можна прожити.
Лікарські рослини.
Найперше! До збирання, а також сушіння лікарських рослин допускаються особи, які
пройшли відповідний інструктаж.
Багато лікарських рослин містять отруйні речовини, які можуть спричинити загальне
отруєння, подразнення шкіри, алергійні захворювання. До отруйних і сильнодіючих речовин
належать алкалоїди, глікозиди серцевої дії, сапоніни, а також деякі ефірні олії, смоли тощо.
Найчастіше отруєння може виникати при заготівлі та переробці лікарської сировини.
Наприклад, руту садову, яка містить 0,2-1,4% алкалоїдів, потрібно збирати в гумових
рукавицях, бо свіжий сік рослини подразнює шкіру і спричинює опіки у вигляді водянистих

пухирців. Лікування триває понад місяць. При збиранні листя беладонни можна отруїтися
гіосціаміном та іншими алкалоїдами, якщо витирати очі або губи пальцями, зволоженими
соком зі свіжої сировини. Під час збирання листя дурману можна отруїтися листками з
отруйними алкалоїдами, які виділяються в газоподібному стані рослиною, особливо в сонячні
дні. При подрібненні сухих кореневищ чемериці, в яких багато алкалоїдів, піднімається
пилюка, яка подразнює слизові оболонки, внаслідок чого починається чхання, нежить,
кашель, сльози, а згодом іде кров із легень, настає запалення. При збиранні вручну трави
жовтушника сіруватого з’являється почервоніння і свербіння шкіри.
Неповнолітні діти можуть збирати лікарську сировину під суворим наглядом
відповідального інструктора, який добре обізнаний із технікою безпеки.
Під час збирання не слід торкатися руками очей, обличчя, не їсти, після завершення
роботи треба ретельно вимити руки з милом.
Природа в своєму арсеналом має як лікарські, так і отруйні рослини та ягоди.
Більшість з них не відомі городянам, та й сучасні сільські мешканці не завжди на них
розуміються. Тому всім треба дуже добре знати, як виглядає та чи інша отруйна рослина
(ягода), щоб мати уяву, яку допомогу треба надати дитині, що отруїлася. Познайомтеся самі
та познайомте дітей із зовнішнім виглядом наступних рослин (ягід).
Блекота чорна (інша назва — беладона, дурман звичайний). Росте здебільшого на
пустирях. Дрібне насіння знаходиться в коробочках і нагадує макове. Отруйними є насіння,
листя і коріння. При отруєнні спостерігається розширення зіниць, змінюється серцебиття. У
важких випадках можуть виникати галюцинації, порушення дихання.
Аконіт джунгарський. Входить до спиртової настойки, яку використовують при
лікуванні радикуліту. Отруїтися можна, помилково вживши ліки всередину. При отруєнні
відчувається жар, слинотеча, оніміння різних частин тіла. У важких випадках - судоми,
порушення слуху, зору, зупинка дихання. Смерть може настати від серцевої недостатності!
Чемериця.
Отруйні
всі
частини рослини.
При отруєнні
чемерицею
спостерігається пригніченість нервової системи, блювота, діарея, втрата свідомості.
Конвалія. Отрута знаходиться в ягодах, стеблі та листках.
Вороняче око. Від стебла росте кілька листків, а всередині розміщена блискуча чорна
ягода. Отруйні всі частини рослини, а ягода найбільш небезпечна.
Паслін. Отруйні всі частини рослини.
Вовчоягідник. Росте в підліску. Невеличкий кущ з рожево-бузкового кольору
квітками. На кінець літа вистигають яскраво-червоні ягоди, які надзвичайно отруйні! Сік із
пагонів цієї рослини може викликати опік.
Болиголов плямистий. Має синювате голчасте стебло, вкрите темно-червоними
плямами. Отруйне стебло, насіння і листя. Легка форма отруєння - блювота, діарея. Важка
форма — параліч м'язів. Може наступити смерть через параліч м'язів грудної клітини!
Папороть. Отруйне кореневище рослини.
Перша допомога при отруєнні рослинами та ягодами:
 негайно викличте лікаря але до його приходу надати першу медичну допомогу.
Якщо у хворого уповільнилось дихання, слід провести штучне, якщо пульс не
прослуховується, потрібно його посилити, дати сильного чаю або кави, вина чи дати
понюхати нашатирного спирту;
 терміново промийте потерпілому шлунок;
 допоможіть викликати блювоту;
 при отруєнні аконітом і болиголовом промийте шлунок блідо-рожевим розчином
марганцевокислого калію;
 залийте та змішайте з невеликою кількістю води 20—30 пігулок активованого
вугілля та дайте випити потерпілому;
 через 2-3 години (за умови домашнього лікування) повторно мийте шлунок;

 при
наявності
судом
в
рот
потерпілого
вставити
держак
обгорнений тканиною, щоб запобігти порушенню дихання;
 отруєння в кишечнику знешкоджують введенням проносної солі з великою
кількістю води (марганцевий розчин). Зі шкіри, волосся, очей, слизової оболонки рота або
носа отруйну речовину змивають великою кількістю води.

7. При виникненні пожежі.

Щорічно на Землі внаслідок пожеж гине та страждає значна кількість людей.
Незважаючи на значний поступ у науково-технічній сфері людству ще не вдалося
знайти абсолютно надійних засобів щодо забезпечення пожежної безпеки. Більше того,
статистика свідчить, що при зростанні чисельності населення на 1 % кількість пожеж збільшується приблизно на 5%, а збитки від них зростають на 10%. І сьогодні, коли людство
увійшло в третє тисячоліття своєї багатовікової історії, питання пожежної безпеки
залишаються актуальними. Кожні п'ять секунд на земній кулі виникає пожежа, а в Україні
кожні 10 хвилин. Протягом однієї доби в Україні виникає 120-140 пожеж, в яких гинуть 6-7,
отримують травми 3-4 людини, вогнем знищується 32-36 будівель, 4-5 одиниць техніки.
Щодобові збитки від пожеж становлять близько 500 тис. грн.
За рік, в середньому, на Україні:
 стається близько 60000 пожеж;
 гине близько 3500 чоловік;
 травмується більше 5000 чоловік;
 збитки складають більше 60 млн. грн
Якщо виникла пожежа - рахунок часу йде на секунди. Не панікуйте та остерігайтеся:
високої температури, задимленості та загазованості, обвалу конструкцій будинків і споруд,
вибухів технологічного обладнання і приладів, падіння обгорілих дерев і провалів. Знайте де
знаходяться засоби пожежегасіння та вмійте ними користуватися.
До первиних засобів пожежегасіння, які використовуються для локалізації і ліквідації
пожеж у початковій стадії їхнього розвитку, відносяться:
- вогнегасники;
- пожежні крани-комплекти, ручні насоси;
- лопати, ломи, сокири, гаки, пили, багри;
- ящики з піском, бочки з водою;
- азбестові полотнища, повстяні мати та ін.
Заходи щодо рятування потерпілих з будинків, які горять та під час гасіння
пожежі:
 перед тим, як увійти в приміщення, що горить, накрийтеся мокрою ковдрою,
будь-яким одягом чи щільною тканиною;
 відкривайте обережно двері в задимлене приміщення, щоб уникнути посилення
пожежі від великого притоку свіжого повітря;
 в сильно задимленому приміщенні рухайтесь поповзом або пригинаючись;

 для захисту від чадного газу необхідно дихати через зволожену тканину;
 у першу чергу рятуйте дітей, інвалідів та старих людей;
 пам'ятайте, що маленькі діти від страху часто ховаються під ліжко, в шафу та
забиваються у куток;
 виходити із осередку пожежі необхідно в той бік, звідки віє вітер;
 побачивши людину на якій горить одяг, зваліть її на землю та швидко накиньте
будь-яку ковдру чи покривало (бажано зволожену) і щільно притисніть до тіла, при необхідності, викличте медичну допомогу;
 якщо загорівся ваш одяг, падайте на землю і перевертайтесь, щоб збити полум'я,
ні в якому разі не біжіть - це ще більше роздуває вогонь;
 під час гасіння пожежі використовуйте вогнегасники, пожежні гідранти, воду,
пісок, землю, кошму та інші засоби гасіння вогню;
 бензин, гас, органічні масла та розчинники, що загорілися, гасіть тільки за
допомогою пристосованих видів вогнегасників, засипайте піском або ґрунтом, а якщо
осередок пожежі невеликий, накрийте його азбестовим чи брезентовим покривалом,
зволоженою тканиною чи одягом;
 якщо горить електричне обладнання або проводка, вимкніть рубильник, вимикач
або електричні пробки, а потім починайте гасити вогонь.
Пожежа застала вас у приміщенні:
 ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте в ліжку, а скотіться з
нього на підлогу та повзіть під хмарою диму до дверей вашого приміщення, але не відчиняйте
їх відразу;
 обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, якщо двері не гарячі,
то обережно відчиніть їх та швидко виходьте, а якщо двері гарячі - не відчиняйте їх, дим та
полум'я не дозволять вам вийти;
 щільно закрийте двері, а всі щілини і отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб
уникнути подальше проникнення диму та повертайтесь поповзом у глибину приміщення і
приймайте заходи до порятунку;
 присядьте, глибоко вдихніть повітря, розкрийте вікно, висуньтеся та кричіть
"Допоможіть, пожежа!", а якщо ви не в змозі відкрити вікно - розбийте віконне скло твердим
предметом та зверніть увагу людей, які можуть викликати пожежну команду;
 якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу із
приміщення (обов'язково зачиніть за собою всі двері);
 якщо ви знаходитесь у висотному будинку не біжіть вниз крізь вогнище, а
користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, використовуйте пожежну драбину, під
час пожежі заборонено користуватися ліфтами.

У всіх випадках, якщо ви в змозі, викличте пожежну команду
за телефоном 101.
Пожежі в лісах, степах та на торфовищах.
Масові пожежі можуть виникати в спеку та при посухах від ударів блискавки,
необережного поводження з вогнем, очищення поверхні землі випалюванням сухої трави та з
інших причин. Вони можуть викликати ураження людей та тварин, спалах будівель в
населених пунктах, дерев'яних мостів, дерев'яних стовпів ліній електромереж та зв'язку,
складів нафтопродуктів та інших матеріалів, що горять.
Ви опинилися у осередку пожежі:
 не панікуйте та не тікайте від полум'я, що швидко наближається, у протилежний
від вогню бік, а долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову і обличчя одягом;
 з небезпечної зони, до якої наближається полум'я, виходьте швидко,
перпендикулярно напряму розповсюдження вогню;
 якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість, ввійдіть у
водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що знаходиться низько над

поверхнею землі - повітря тут менш задимлене, рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи
шматком будь-якої тканини;
 гасити полум'я невеликих низових пожеж можна, забиваючи полум'я гілками
листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами,
будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися та травмувати вас;
 під час гасіння пожежі, не відходьте далеко від доріг та просік, не випускайте з
уваги інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв'язок за допомогою голосу.
 особливо будьте обережні у місцях торф'яних пожеж, враховуйте, що там можуть
створюватися глибокі вирви, тому пересувайтеся, по можливості, перевіряючи палицею
глибину слою, що вигорів;
 після виходу із осередку пожежі повідомте місцеву адміністрацію та пожежну
службу про місце, розміри та характер пожежі.

8. Підчас грози, сильного вітру, шквалів.

Гроза
Ніщо так не лякало наших пращурів, як спалахи блискавок, що краяли небо, і
пекельний гуркіт грому. Елліни приписували їх наймогутнішому з богів - Зевсу. В інших
народів блискавки ототожнювали із стрілами розгніваного божества.
Нині фізика пояснює справжню природу блискавки, як розряд в атмосфері мільйонів
кіловат енергії (її вистачило б для освітлення цілого міста).
Та, на жаль, не всі пам'ятають правила безпеки під час грози і те, як допомогти
ураженим природною "стрілою". Тому слід зупинитися на цьому детальніше. Отже:
 передусім важливо знайти місце, де безпечно буде перечекати грозу. Не можна
ховатися під шатами дерев, особливо коли негода застає в полі, на відкритій місцевості
(поміж усіх потерпілих від блискавки третина вражена саме під деревами);
 не можна ховатися від блискавки в невеликих господарських приміщеннях, під
навісами, якщо вони зведені на узвишші;
 якщо ви плаваєте чи знаходитесь в човні, якнайшвидше намагайтеся вибратися на
берег. Вода є провідником електрики;
 у відкритому полі під час грози не слід переносити лопати, граблі, вила;
 небезпечно наближатися за такої погоди й до телеграфних стовпів або опор ліній
електропередач;
 під час грози неприпустимо їздити на велосипеді, мотоциклі чи коні, працювати
на тракторі;
 не можна в цей час лишатися на спортивних майданчиках, пляжах, на подвір'ї;
 якщо гроза застала в поході, тримайтеся якомога далі від вершин гірських
хребтів, особливо їхніх піків;
 уникайте сусідства з водонапірними баштами, металевими трубами, дротами,
залізними огорожами;
 а як бути коли гроза застала в автотранспорті? Слід лишатися на місці і ні в якому
разі не виходити назовні. Якщо ж украй необхідно вибратись, треба уникати одночасного
контакту з землею й металевим корпусом автомобіля - найкраще вистрибнути з машини.

Де ж можна знайти надійний притулок під час грози:
 у будинку, проте варто триматися далі від дверей, вікон, каміна. (Небезпечно
також забиратися на горище).
 за винятком екстрених випадків намагайтеся не користуватися телефоном.
 не рекомендується приймати під час грози душ або ванну.
 якщо ж сховатися ніде (скажімо, в чистім полі), треба лягати просто на землю.
Ураження блискавкою лікарі прирівнюють до дії на організм електричного струму
високої напруги. Така травма руйнує нервову систему, розладнує дихання, серцеву діяльність.
На шкірі потерпілих лишаються характерні сліди, так звані "знаки блискавки" - червоні
смуги, опіки. 88-96 відсотків уражених спершу втрачають свідомість. При наданні допомоги
слід негайно розпочати непрямий масаж серця в поєднанні з диханням "ротом до рота" чи
"ротом до носа", поки не почне працювати серце і не відновиться дихання. Потім потерпілого,
не зволікаючи, відправляють до лікарні або ж на місце події викликають швидку допомогу.
Пам'ятайте! Постраждалий від удару блискавки може мати переломи, навіть хребта,
тому переміщувати його необхідно дуже обережно. І ні в якому разі не можна закопувати
потерпілого в землю, як дехто вважає, для відновлення дихання!
Майте на увазі, що після спекотних днів дощі йдуть з грозами. Будьте
обережними!
Сильний вітер, шквали, смерчі
Сильні вітри, шквали та смерчі - стихійне лихо, яке виникає в будь-яку пору року.
Синоптики відносять їх до надзвичайних подій із помірною швидкістю поширення,
тому частіше всього вдається оголосити штормове попередження.
Фактори небезпеки сильних вітрів, шквалів та смерчів: травмування, а інколи і
загибель людей; руйнування інженерних споруд та систем життєзабезпечення, доріг та
мостів, промислових і житлових будівель, особливо їх верхніх поверхів і дахів; перекидання
телеграфних стовпів, виривання дерев та утворення завалів; знищення садів та посівів на
полях.
Сильні вітри, як правило супроводжуються зливами, що призводять до затоплень
місцевості.
Дії при загрозі стихійного лиха та отриманні штормового попередження:
 Уважно слухайте інформацію по телевізору та радіоприймачу про обстановку
(час, напрямок руху та силу вітру), рекомендації про порядок дій.
 Зберігайте спокій, попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та
людям похилого віку.
 Підготуйте документи, одяг та зберіть найбільш необхідні й цінні речі, невеликий
запас продуктів харчування на декілька днів, питну воду, медикаменти, кишеньковий
ліхтарик, приймач на батарейках.
 Підготуйтесь до відключення електромережі, закрийте газові крани, загасіть
вогонь у грубах.
 Приберіть майно з двору та балконів у будинок (підвал), обріжте сухі дерева, що
можуть завдати шкоди вашому житлу, машину поставте у гараж.
 Поставте на підлогу речі, які можуть впасти і спричинити травми. Не ставте
ліжко біля вікна з великими шибами.
 Щільно закрийте вікна, двері, горищні люки і вентиляційні отвори; віконне скло
заклейте, по можливості, захистіть віконницями або щитами.
 Навчіть дітей, як діяти під час стихійного лиха. Не відправляйте їх у такі дні у
дитячий садок та школу
 Перейдіть у більш стійку капітальну будівлю, сховайтеся в підвалі або
віддаленому від дерев і будинків погребі.

 Худобу поставте у капітальному хліві, двері та ворота міцно зачиніть.
 Якщо ви у човні та отримали штормове попередження або бачите наближення
поганої погоди, негайно пливіть до берега.
Дії під час стихійного лиха:
 Зберігайте спокій, уникайте паніки, при необхідності надайте допомогу
інвалідам, дітям, людям похилого віку та сусідам.
 Закрийте вікна та відійдіть від них подалі.
 Загасіть вогонь у грубах, вимкніть електро- та газо- постачання.
 Зберіть документи, одяг та найбільш необхідні та цінні речі, продукти харчування
на декілька днів, питну воду, медикаменти, ліхтарик, приймач на батарейках.
 Перейдіть у безпечне місце. Сховайтеся у внутрішніх приміщеннях - коридорі,
ванній кімнаті, коморі або та підвалі. Ввімкніть приймач, щоб отримувати інформацію.
 Не намагайтесь перейти в іншу будівлю - це небезпечно.
 Не користуйтеся ліфтами. Електромережу можуть раптово вимкнути.
 Обминайте хиткі будівлі та будинки з хитким дахом, якщо лихо застало вас на
вулиці. Вони руйнуються дуже швидко. По можливості заховайтеся в підвал найближчого
будинку.
 Якщо ви на відкритій місцевості, притисніться до землі на дні будь-якого
заглиблення (яру, канави, кювету), захищаючи голову одягом чи гілками дерев.
 Зупиніться, якщо ви їдете автомобілем. Не ховайтеся у ньому, а виходьте і
швидко ховайтеся у міцній будівлі або на дні будь-якого заглиблення.
 Уникайте різноманітних споруд підвищеного ризику, мостів, естакад,
трубопроводів, ліній електромереж, водойм, потенційно небезпечних промислових об'єктів та
дерев.
 Не наближайтесь до води подивитися на шторм, сильні вітри здіймають величезні
хвилі на морі, які накочуються на берег. Ви можете загинути.
Дії після стихійного лиха:
 Зберігайте спокій, заспокойте дітей та тих, хто отримав психічну травму в
результаті лиха, оцініть ситуацію. Допоможіть, по можливості, постраждалим, викличте
медичну допомогу тим, хто її потребує.
 Переконайтесь, що ваше житло не отримало ушкоджень. Перевірте зовнішнім
оглядом стан мереж електро-, газо- та водопостачання. Обов'язково кип'ятіть питну воду.
 Не користуйтеся відкритим вогнем, освітленням, нагрівальними приладами,
газовими плитами і не вмикайте їх до того часу, доки не будете впевнені, що не має витоку
газу. Перевірте, чи не існує загрози пожежі. При необхідності сповістіть пожежну охорону.
Не користуйтеся телефоном, окрім як для повідомлення про серйозну небезпеку
 Не користуйтеся ліфтами. Електромережу можуть вимкнути.
 Не виходьте відразу на вулицю - після того, як вітер стих, через кілька хвилин
шквал може повторитися.
 Будьте дуже обережні, виходячи з будинку. Остерігайтесь: частин конструкцій та
предметів, які нависають на будівлях; обірваних дротів від ліній електромереж; розбитого
скла та інших джерел небезпеки.
 Тримайтеся подалі від будинків, стовпів електромереж, високих парканів та
іншого. Не поспішайте з оглядом міста, не відвідуйте зони руйнувань, якщо там не потрібна
ваша допомога.
 Дізнайтеся у місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування
адреси організацій, які відповідають за надання допомоги потерпілому населенню.

9. При виявленні розливу ртуті.

ОБЕРЕЖНО - РТУТЬ !
Ртуть - метал сріблясто-білого кольору, у звичайних умовах легко рухома рідина, що
при ударі поділяється на дрібні кульки, у 13,5 разів важча за воду. Температура плавлення +38,90С. З підвищенням температури випаровування ртуті збільшується. Пари ртуті та її
сполуки дуже отруйні.
З попаданням до організму людини через органи дихання, ртуть акумулюється та
залишається там на все життя.
Встановлено максимально припустиму концентрацію парів ртуті:
- для житлових, дошкільних, учбових і робочих приміщень - 0,0003 мг/м3;
- для виробничих приміщень - 0,0017 мг/м3.
Концентрація парів ртуті в повітрі понад 0,2 мг/м3 викликає гостре отруєння організму
людини.
Симптоми гострого отруєння проявляються через 8-24 години: починається загальна
слабкість, головна біль та підвищується температура; згодом - болі в животі, розлад шлунку,
хворіють ясна.
Хронічне отруєння є наслідком вдихання малих концентрацій парів ртуті протягом
тривалого часу. Ознаками такого отруєння є: зниження працездатності, швидка
стомлюваність, послаблення пам'яті і головна біль; в окремих випадках можливі катаральні
прояви з боку верхніх дихальних шляхів, кровотечі ясен, легке тремтіння рук та розлад
шлунку. Тривалий час ніяких ознак може й не бути, але потім поступово підвищується
стомлюваність, слабкість, сонливість; з'являються - головна біль, апатія й емоційна
нестійкість; порушується мовлення, тремтять руки, повіки, а у важких випадках - ноги і все
тіло. Ртуть уражає нервову систему, а довгий вплив її викликає навіть божевілля.
Дії населення при розливі ртуті у приміщенні
Якщо у приміщенні розбито ртутного градусника:
 виведіть з приміщення всіх людей, у першу чергу дітей, інвалідів, людей
похилого віку;
 відчиніть настіж усі вікна у приміщенні;
 максимально ізолюйте від людей забруднене приміщення, щільно зачиніть всі
двері;
 захистіть органи дихання хоча б вологою марлевою пов'язкою;
 негайно починайте збирати ртуть: збирайте спринцівкою великі кульки і відразу
скидайте їх у скляну банку з розчином (2 г перманганату калію на 1 літр води), більш дрібні
кульки збирайте щіточкою на папір і теж скидайте в банку. Банку щільно закрийте кришкою.
Використання пилососу для збирання ртуті - забороняється.
 вимийте забруднені місця мильно-содовим розчином (400 грамів мила і 500
грамів кальцинованої соди на 10 літрів води) або розчином перманганату калію (20 грамів на
10 літрів води);
 зачиніть приміщення після обробки так, щоб не було сполучення з іншими
приміщеннями і провітрюйте протягом трьох діб;
 утримуйте в приміщенні, по можливості, температуру не нижче 18-200С для
скорочення термінів обробки протягом проведення всіх робіт;
 вичистіть та промийте міцним, майже чорним розчином марганцівки підошви
взуття, якщо ви наступили на ртуть.

Якщо ртуті розлито більше, ніж у градуснику
 зберігайте спокій, уникайте паніки;
 виведіть з приміщення всіх людей, надайте допомогу дітям, інвалідам та людям
похилого віку - вони підлягають евакуації в першу чергу;
 захистіть органи дихання хоча б вологою марлевою пов'язкою;
 відчиніть настіж усі вікна ;
 ізолюйте максимально забруднене приміщення, щільно зачиніть всі двері;
 швидко зберіть документи, цінності, ліки, продукти та інші необхідні речі;
 вимкніть електрику та газ, загасіть вогонь у грубах перед виходом з будинку;
 негайно викликайте фахівців через місцевий державний орган з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення по телефону 101. У крайньому
випадку - зателефонуйте в міліцію - 102.
Боротьба з великою кількістю ртуті та її парів дуже складна. Хіміки називають її
демеркуризацією.
Демеркуризація проводитись двома способами:
 хіміко-механічним - механічний збір кульок ртуті з подальшою обробкою
забрудненої поверхні хімічними реагентами (після такого способу обробки приміщення
потребує посиленого провітрювання);
 механічним - механічний збір кульок ртуті з поверхні з наступною заміною
підлоги, штукатурки або капітальним ремонтом будівлі (цей спосіб може застосовуватися
разом з хіміко-механічним).
Якщо ви виявили або побачили кульки ртуті в будь-якому іншому місці, будь
ласка, негайно сповістіть про це місцеві органи з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення або міліцію.

При користуванні предметими побутової хімії.

Розмаїття засобів для миття посуду, вікон, меблів та ще бозна чого просто вражає. Цілі
ряди у супермаркетах чи навіть окремі супермаркети, які пропонують найширший та нібито
найякісніший асортимент побутової хімії ростуть, як гриби після дощу. Ще б пак, час не
стоїть на місці. Прогрес – скажете ви. Ризик – кажуть лікарі. Спрощуючи собі життя
застосуванням супермодних шампунів чи порошків для прання, ми завдаємо шкоди власному
організмові. Адже хімія – це завжди хімія, а отже говорити про якусь користь тут зайве.
Серцево-судинні захворювання, анемія, гіпертонія і навіть розвиток раку – це лише
невеликий перелік можливих ризиків, на які ми наражаємо себе добровільно і щодня.
Жертви прогресу
Доба нових технологій допомогла нам значно полегшити виконання хатньої роботи.
Але кожен із засобів, без яких ми сьогодні вже й не уявляємо своїх буднів, містить хімікати,
які особливо небезпечні для алергіків та людей із різними захворюваннями, та негативно
впливають на організм навіть здорової людини. По-перше, всі миючі засоби зроблені на
основі окислювачів, перекисних речовин та таких, що містять хлор. А тому можуть завдати
організму серйозної шкоди, бо сприяють виникненню серцево-судинних захворювань, анемії,
гіпертонії і навіть підвищують ризик розвитку раку. Якщо ж засіб містить аніонні активні

речовини, то він може викликати зниження імунітету, а також вражати нирки, серце, печінку і
легені. Це ж стосується і поліролів та засобів для миття вікон, які містять нашатирний спирт і
призводять до алергічних реакцій, а також захворювань дихальних шляхів. А поліролям
приписують навіть участь у вражанні нервової системи.
Звичайно, це не означає, що якщо ми будемо користуватися побутовою хімією – усі
захворіють на рак чи інші страшні хвороби. Але лікарі впевнено радять обмежити
застосування будь-яких хімікатів у побуті, не кажучи вже про особисту гігієну. Так, навіть
засоби для догляду за тілом та волоссям можуть обернутися їх власникам неприємностями. А
все тому, що до складу практично всіх косметичних засобів входять лаурилсульфат та
лоретсульфат натрію, які при щоденному застосуванні викликають сухість і подразнення
шкіри, а в деяких випадках навіть екзему. До того ж лаурилсульфат має властивість
нагромаджуватися в серці, печінці, тканинах очей і мозку.
Окремо слід згадати про алергію, яка останнім часом вражає все більше людей.
Причиною збільшення кількості алергіків якраз і є хімізація усього нашого життя, не останню
роль в якій відіграють побутові засоби. "На виникнення алергічних реакцій окрім багатьох
інших факторів впливає і так звана "нова екологія", тобто побутові фактори, такі як
тютюнопаління, застосування поліуретанових сполук та побутова хімія. Шкідливою побутова
хімія може бути не лише для алергіків, але й для людей, які мають схильність до алергії. В
деяких лікарнях, особливо в дитячих забороняється прати білизну порошками та іншими
засобами хімії. Вони кідливі. Хорим теж категорично забороняється прати свої особисті речі і
постіль у звичайних пральних порошках, незалежно від того, наскільки вони розрекламовані.
Дозволений лише старий бабусин метод – господарське мило, і обов'язково недозодороване.
Не можна казати, що всі побутові засоби викликають алергію. Зрештою, не всі люди мають
схильність до алергії. Але навіть звичайний косметичний засіб, який одній людині може не
завдати жодної шкоди, для іншої може обернутися неприємним подразненням у кращому
випадку, чи серйозною алергічною реакцією – у гіршому.
Мудра альтернатива
Частина домогосподарок миють посуд… содою. Пояснення банально просте: сода не
впливає на організм людини, не викликає алергічних реакцій. Миття посуду купленими
рідинами може погано впливати на здоров'я людей, адже залишки хімії з посуду змиваються
не відразу. Це ж стосується і пральних порошків, їх можно використовує лише при пранні в
пральній машинці. Для ручного прання – лише господарське мило, як це робили наші бабусі.
Альтернатив побутовій хімії є справді достатньо. Для прикладу, посуд можна гарно відмити
содою з сіллю, або ж сумішшю з мила, глини та дрібного піску. Для миття вікон можна
використати саморобний розчин з оцту та води (1 ст. ложка на 1 л води), або такий же розчин
із додаванням кукурудзяного крохмалю. Вивести жирні плями допоможе 0,25 склянки рідкого
мила з 1 ст. л. оцту і 1 л гарячої води.
Харчову соду, окрім як для миття посуду, можна використовувати і для чищення та
полірування столового срібла, срібних прикрас, а також алюмінієвих, сталевих, хромових
поверхонь. Вона стане у пригоді для чищення та дезодорування холодильника. А також
допоможе впоратися із забрудненими килимами й оббивними матеріалами на меблях. Сік
лимона допоможе позбутися плям від іржі на посуді. Його також можна використовувати під
час миття скла і видалення плям з алюмінію, одягу та порцеляни. Оцет теж чудово очищає
плитку, кахель, видаляє накип, воскові плями та плями від різноманітних смол. Також розчин
у розрахунку чайна ложка оцту на літр води допоможе вимити скло, не лишаючи розводів.
А от для освіжувачів повітря альтернативою можуть стати натуральні природні масла та
есенції, які до того ж полегшують дихання при нежиті та використовуються для профілактики
застудних захворювань та загального зміцнення імунітету.
Якщо без "хімії" ніяк
Якщо ж вам важко відмовитися від прогресу, спробуйте принаймні обмежити його
негативний вплив на свій організм. Для цього прислухайтеся до низки корисних порад:
1. При користуванні тим чи іншим шкідливим засобом обов'язково одягайте гумові
рукавички.

2. Білизну та дитячі речі довго виполіскуйте, і лише під проточною водою.
3. Вибирайте косметичні засоби, що слабо піняться.
4. Після миття посуду та прання змащуйте руки гліцериновим, зволожувальним або
відновлювальним кремом.
5. Оптимальним варіантом терміну зберігання для косметики експерти називають
півроку. Якщо він довший, то засіб містить багато консервантів і його не варто купувати, або
ж можна користуватися лише до півроку.
6. Періодично міняйте засоби.
7. Для зменшення шкідливого впливу краще використовувати засоби, в яких вміст
ПАР не перевищує 5%.
8. Старанно виполіскуйте посуд! Намагайтеся не використовувати в побуті засоби, що
містять фтор, аміак, ацетон, формальдегід, фенол.
9. Вибираючи косметичні засоби, віддавайте перевагу тим, у яких немає
лаурилсульфату та лоретсульфату натрію, і присутні натуральні компоненти.
10. Стежте за тим, щоб посуд з миючими засобами був щільно закритим.
11. Частіше провітрюйте приміщення.
12. Читайте інструкцію перед застосуванням будь-якого засобу!
За ступенем небезпеки для людини засоби побутової хімії можуть бути розділені на
чотири групи:
1. Безпечні. На упаковці відсутній застережний напис. Це синтетичні засоби для
прання, підсинення, підфарбування, чистки посуду тощо.
2. Відносно безпечні. На упаковці є застережний напис, наприклад, «Берегтися від
попадання в очі».
3. Отруйні. На упаковці є напис «Отруйно», «Отрута» тощо.
4. Вогненебезпечні. На упаковці є напис «Вогненебезпечно», «Не розпилювати біля
відкритого вогню».
Крім засобів побутової хімії у будинках, квартирах, на дачах зберігаються та
використовуються й інші хімічні речовини: ацетон, бензин, лимонна кислота, скипидар тощо.
Усі вони вимагають дуже обережного використання.
Отруєння препаратами побутової хімії. Джерелами забруднення осель можуть бути
паласи, лінолеум, синтетичні миючі засоби, різні поліетиленові та полімерні матеріали, що
виділяють формальдегід, дибутилфталат, метанол, аміак, бензоломісткі речовини. З повітрям
увесь цей набір потрапляє до організму людини, руйнує імунну систему.
До складу миючих речовин різного призначення (наприклад, «Антинакип»,
«Персоль») входять розчини кислот і лугів. Якщо помилково прийняти їх всередину,
неминуче трапиться опік травного тракту, а в деяких випадках і дихальних шляхів.
Плямовивідники також можуть стати причиною дуже тяжких отруєнь. У більшості
своїй вони отримують мурашину і щавельну кислоти, що небезпечні не тільки через сильну
опікову дію.
Усі лакофарбні препарати містять спиртові сполуки та інші токсичні речовини, що
шкідливо впливають насамперед на печінку. При отруєнні аніліновим барвником, кров
втрачає здатність транспортувати кисень до органів і тканин, що може призвести до смерті
через кисневе голодування організму.
Препарати, які використовуються проти комах, містять диметилфталат, який в
організмі перетворюється у метиловий спирт, який, у свою чергу, розкладається на досить
токсичні для центральної нервової системи мурашину кислоту та формальдегід.

Тяжкі отруєння викликають широко поширені у побуті кислоти: 80% розчин оцтової
кислоти (оцтова есенція), соляна кислота, що міститься у рідині для миття ванн, карболова та
щавлева кислоти, що входять до складу засобів для знищення плям іржі. З лугів найбільш
небезпечна каустична сода, нашатирний спирт (водний розчин аміаку).
Всі ці речовини потрібно зберігати окремо від харчових продуктів.
До отрутохімікатів, що використовуються в побуті, належать побутові інсектициди засоби побутової хімії для боротьби з домашніми та садовими комахами дуже ефективні,
методи їх використання нескладні. Але ці препарати отруйні для людини і можуть викликати
тяжкі гострі отруєння з потраплянням хлорофосу чи карбофосу у травний тракт чи при
вдиханні їхніх парів.
Отрутохімікати з групи фосфорорганічних сполук (карбофос, тио-фос, хлорофос,
дихлофос тощо), попадаючи в організм, можуть перетворюватись на ще більш токсичні
сполуки. При отруєнні у початковій стадії у постраждалих з’являється збудження, відчуття
стиснення у грудях, задишка, спітнілість, підвищується артеріальний тиск. Якщо не вжити
необхідних заходів, стан потерпілого погіршується: спостерігається порушення дихання,
уповільнення пульсу, смикання м’язів, спазматичний біль у животі. У важких випадках
можуть настати втрата свідомості, судороги, утруднення дихання тощо.
Отрутохімікати з групи хлорорганічних сполук (гексахлоран, гентахлор тощо) при
попаданні в організм чи на шкіру швидко всмоктуються, накопичуються у жировій тканині,
повільно виводяться з організму через шлунково-кишковий тракт. У потерпілого з’являються
біль у животі, загальна слабість, підвищення температури, остуда, судороги в ікроножних
м’язах.
Засоби, що віднаджують комах і кліщів, у більшості випадків містять
диметилфталат. У разі неправильного використання препарату і з надмірним його
попаданням в організм може настати важке враження центральної нервової системи.
Перша допомога при побутових отруєннях. За будь-яких отруєнь слід негайно
звернутися до лікаря. Але ще до його появи треба надати потерпілому першу допомогу.
Головне завдання надання першої допомоги - виведення з організму отруйного продукту або
його знешкодження.
Часто ефективним засобом для виведення отрути є промивання шлунку. Потерплому
необхідно дати випити кілька склянок води та викликати блювання. У воду можна додати сіль
чи суху гірчицю (2 чайні ложки на склянку води) при отруєнні фосфорорганічними
речовинами, а також метиловим спиртом, у воду додають питну соду (1 чайна ложка на
склянку води), а при отруєнні отруйними рослинами - перманганат калію (розчин мусить
мати слабкий рожевий колір). Необхідно зробити З-4 промивання шлунка, а потім дати
потерплому проносне.
У разі отруєння нашатирним спиртом, каустичною содою та препаратами, що містять
її, кислотами, оцтовою есенцією, препаратами із сильнодіючих кислот, а також органічними
розчинниками, засобами для виведення плям, змивками фарб, потерпілому слід випити 2-3
склянки води. Добре діє розведений у воді розчин яєчних білків (шість білків на 0,5 л води), а
також кисіль, желе, рисовий і вівсяний відвари. Молоко рекомендується тільки при отруєнні
кислотами чи препаратами, що їх містять.

При користуванні піротехнічними засобами.

Забава, що таїть в собі загрозу!
Чи часто замислюємося ми, купуючи феєрверки або петарди, про небезпеку, яку несе
необережне з ними поводження? Натикаючись у газеті на чергове повідомлення про жертву
піротехнічного виробу і співчуваючи, ми впевнені – з нами такого не станеться. Так, у власній
безпеці ми впевнені. Але чи не траплялось нам купувати якоїсь новенької, невідомої
піротехнічної іграшки з лотка на вулиці? При цьому нам у голову не приходить вимагати у
продавця сертифікат якості на виріб, який є вибухонебезпечним. Ми спокійно спостерігаємо,
як діти кидають з балкона петарди під ноги перехожим, або змагаються, хто довше протримає
підпалену петарду в руці.
Як правильно вибирати та використовувати піротехнічні вироби
Незалежно від того, в якій країні виготовлено піротехніку, вона не може бути
абсолютно безпечною. Тому, обов’язково треба навчитися правильно з нею поводитися. Всі
неприємні, а часто і нещасні випадки, які трапляються з-за піротехнічних виробів - результат
неправильного та необережного поводження з ними, порушення елементарних вимог безпеки
або використання не за призначенням. Щоб з Вами не трапилося лиха, візьміть за правило
серйозно та чітко дотримуватися інструкцій, якими повинні бути забезпечені всі піротехнічні
іграшки. Тільки тоді поводження з піротехнікою буде в радість і не принесе шкоди.
Ви вирішили провести свято з феєрверком? З чого ж розпочати? Звичайно ж з вибору
та придбання піротехнічного виробу. Не намагайтеся самостійно виготовити феєрверк у
домашніх умовах. Це дуже небезпечне заняття, не варте того ризику, на який Ви наражаєтесь.
Не бажано покупати піротехнічні вироби з рук, на базарі. Пам'ятайте, що дешево не
означає якісне, тим більше, коли це стосується Вашої небезпеки та здоров'я.
Користуйтеся краще готовими виробами промислового виробництва. У продажу їх
немало. Торгівля гарантує Вам продаж якісного товару, який пройшов необхідні
випробування та має відповідний сертифікат якості (не соромтеся запитати у продавця
сертифікат!). І все ж, купуючи піротехнічні іграшки, будьте уважні та прискіпливі,
вибираючи їх. Всі вироби повинні мати докладні інструкції, це більш важливо, якщо Ви
зустрічаєте незнайомий виріб. Не отримавши інструкції або кваліфікованої консультації, від
покупки краще відмовитись.
Якщо Ваше знайомство з піротехнікою тільки починається, не поспішайте купувати
великих та не дуже зрозумілих виробів - вони можуть принести неприємні сюрпризи. Краще
перейти до них, маючи досвід поводження з піротехнікою. Вибираючи піротехнічні іграшки,
зверніть увагу на їх зовнішній вигляд. Забороняється використовувати вироби, які мають
наявні дефекти: зіпсовані, підмочені, з тріщинами та іншими пошкодженнями корпусу або
гніту.
Продаж піротехнічних засобів має певні обмеження (зокрема, за віком покупця).
Купувати піротехнічні вироби мають право виключно дорослі, діти можуть користуватися
ними тільки під наглядом батьків (дорослих). Виконуючи підготовку феєрверку разом з
дитиною, Ви тим самим навчите її необхідним правилам безпеки та захистите від
легковажних витівок з піротехнікою.
Після придбання піротехнічного засобу, необхідно завчасно вибрати місце для
феєрверка. В ідеальному випадку, це повинен бути великий відкритий майданчик - двір, сквер

або поляна - вільні від дерев та будівель. Необхідно уважно оглянути вибране місце: чи немає
по сусідству (в радіусі 50 метрів) пожеженебезпечних об'єктів, дитячих садочків з добовим
режимом роботи, лікарень, автомобільних стоянок, дерев'яних сараїв, гаражів тощо. Якщо
феєрверк проводиться за містом, поблизу не повинно бути опалого листя та хвої, сухої трави
або сіна, того, що може призвести до загоряння від випадкових іскор.
Ви повинні заздалегідь обміркувати, де будуть знаходитися глядачі. Їм необхідно
забезпечити хороший огляд та безпеку, а для цього розташуйте їх на відстані 20-25 метрів від
пускового майданчика, обов'язково з навітряної сторони, щоб вітер не зносив на глядачів дим
та неспалені частини виробів. Стоячи осторонь, не тільки безпечно, але і зручно спостерігати
за феєрверком: не потрібно високо закидати голову та шукати очами ракету, що улетіла.
Необхідно пам'ятати, що після 22.00 та до 08.00, запускаючи феєрверки та
застосовуючи хлопавки, ви можете увійти в конфлікт із Законом, заподіявши незручності для
оточуючих людей.
Від розміру майданчика залежить, яку піротехніку Ви зможете застосовувати. Якщо
місце задовольняє усім переліченим вимогам, Ви сміливо можете купувати будь-які вироби,
які є у продажу. Але, якщо Ваш двір, наприклад малий та незручний, Ви зможете
використовувати лише обмежений асортимент іграшок, в основному наземної дії: петарди,
хлопавки, вогняні дзиґи, колеса, але ні в якому разі не запускати вироби, що летять догори
(ракети, метелики тощо). Використання їх поруч з житловими будинками та іншими
будівлями категорично заборонено: вони можуть потрапити у вікно або кватирку, залетіти на
горище або кришу та стати причиною пожежі. Краще відійти від будинку та знайти більш
придатне місце.
Не намагайтеся випробувати долю, запускаючи феєрверки у вітряну погоду. За таких
умов, «зірочки» мають властивості відхилятися у сторону на значну відстань, а палаючі
елементи можуть опинитися на ближніх будівлях та деревах.
Використовуючи піротехнічні вироби, Ви повинні пам'ятати, що горючі речовини та
порох, які входять до їх складу - дуже небезпечні. При необережному поводженні з ними або
неправильному зберіганні, вони легко розгоряються, що призводить до пожежі.
Яскравий вид розваг, такий як запалювання петард, ракет та феєрверків є разом з тим
небезпечною та ризикованою справою. І це не дивно. Адже з використанням піротехнічних
засобів у небо злітають і вибухають тисячі вогнів. Але, іноді, буває, ці самі вогні не
погаснувши падають на дахи будинків і підпалюють їх, іноді вибухають під ногами
перехожих, чи в руках самих підпалювачів.
Тому, задля захисту мирного населення та особистої безпеки якщо ви все ж таки
придбали петарди, ракети чи феєрверки або вирішили побути в місцях їхнього масового
застосування, суворо дотримуйтесь основних правил безпеки:
 не купуйте петарди і феєрверки на стихійних ринках, в електричках, в підземних
переходах, а тільки в магазинах, що мають держліцензію на продаж піротехніки. Придбана з
рук піротехнічна іграшка може розірватися вже у момент підпалу, а як вона діятиме в процесі
спалювання порохової суміші – взагалі непередбачувано;
 не підходьте до місця проведення феєрверку (салюту) ближче ніж на 300 – 400 м;
 не збирайте залишки ракет, що впали на землю, вони можуть вибухнути прямо у
вас в руках, і в жодному разі не кладіть їх до кишені, це може привести до трагічного
наслідку;
 кожен виріб має бути забезпечений докладною інструкцією українською або
російською мовою, яка містить обмеження в користуванні за віком (чи можна давати в руки
дітям) і правила утилізації;
 переконайтеся, що термін їх придатності не закінчився. Багато нешкідливих
хлопавок після довготривалого зберігання стають смертельно небезпечними;
 бавлячись з уже купленою піротехнікою, не намагайтеся дізнатися, що у ракети
всередині. Не виключено, що ваша цікавість може коштувати вам життя;
 минайте стороною піротехніку з дефектами. Якщо корпус тріснув, роздувся або
видно, що виріб намок, навіть близько до нього не підходьте. Подивіться, чи немає на

поверхні ракети сірого або чорного нальоту. У будь-який момент вона може спалахнути від
тертя;
 якщо запальний шнур коротший ніж два сантиметри або зламаний, то після запуску
ви не встигнете відбігти на безпечну відстань;
 піротехніку не можна зберігати без упаковки, в якій вона була продана. А вже тим
більше не носіть її в кишенях – суміш, яка містить порох, може від тертя вибухнути, а ви
перетворитеся на живий факел;
 не лягайте спати відразу, якщо спалили в квартирі кілька бенгальських вогнів.
Після цих забав у повітрі залишається мало кисню, воно насичується шкідливими продуктами
горіння. Тому після забав з вогнем обов’язково провітріть приміщення;
 не пускайте ракети біля будівель а тим більше всередині них. «Снаряд» калібру 30
мм здатний при влучному потраплянні повністю знищити підприємство середніх розмірів або
випалити квартиру;
 салют – штука також запальна. Температура крапель магнієвих сполук, що
утворюється при горінні, сягає 3000 градусів;
 до будь-якого піротехнічного виробу не можна підходити раніше, ніж через дві
хвилини після закінчення його роботи. А до багатозарядних краще не підходити ще довше.
До речі, якщо в пристрої закладено більш ніж 90 зарядів, купувати його не радимо. Це вже
професійне устаткування. У невмілих руках воно може виявитися дуже небезпечним;
 піротехніку, яка спрацювала, гасіть, дотримуючись усіх можливих застережних
заходів. Найкраще закидати її снігом;
 у жодному разі не знищуйте непридатні петарди в багатті або в печі.
Загальноприйнятий спосіб утилізації піротехніки такий: залийте її водою на дві години і лише
після цього викиньте разом із звичайним сміттям.
 не можна носити піротехнічні іграшки у кишенях;
 не можна спалювати їх у багатті;
 не можна розбирати вироби та піддавати їх механічним впливам;
 не можна працювати з піротехнічними виробами у нетверезому стані;
 не палити, працюючи з піротехнікою;
 зберігайте піротехнічні вироби у недоступному для дітей місці;
 не допускайте відкритого вогню в приміщенні, де зберігаються вироби;
 зберігайте їх на значній відстані від нагрівальних приладів;
 пам'ятайте, що піротехнічні вироби бояться вологи - це може позначитись на їх
роботі;
 якщо піротехнічні вироби відсиріли, не сушить їх на батареях опалення або
печах;
 не використовуйте піротехнічні вироби для бешкетування, застосовуйте їх тільки
за призначенням.

При виявленні незнайомих та вибухонебезпечних предметів.

Після війни залишилось багато вибухонебезпечних предметів (авіаційні бомби,
снаряди, інженерні та артилерійські міни, гранати, патрони та ін.). Як правило вони лежать у

землі. Крім того, цей "арсенал" поповнюється боєприпасами, які не вибухнули на військових
полігонах наших часів.
Основну небезпеку у таких "подарунках" містять пристрої ініціювання вибуху
основної маси вибухівки боєприпасу. Під час перебування у землі від вологи, внаслідок
взаємодії металу та вибухівки утворюються хімічні сполуки - пікрати, які становлять основну
небезпеку (зовні мають вигляд білуватих порошкоподібних наростів).
Пікрати вибухають навіть від невеликого тертя, іскри, удару. Тому, якщо ви виявили
вибухонебезпечний предмет, до нього не можна навіть доторкатися - це дуже
небезпечно!
До вибухонебезпечних предметів відносяться:
 • вибухові речовини — хімічні з'єднання або суміші, здатні під впливом певних
зовнішніх дій (нагрівання, удар, тертя, вибух іншого вибухового пристрою) до швидкого
хімічного перетворення, що саморозповсюджується, з виділенням великої кількості енергії і
утворенням газів.
 • боєприпаси - вироби військової техніки одноразового вживання, призначені для
поразки живої сили супротивника. До боєприпасів відносяться:
- бойові частки ракет;
- авіаційні бомби;
- артилерійські боєприпаси (снаряди, міни);
- інженерні боєприпаси (протитанкові і протипіхотні міни);
- ручні гранати;
- стрілецькі боєприпаси.
 • піротехнічні засоби:
- патрони (сигнальні, освітлювальні, імітаційні, спеціальні);
- вибухові пакети;
- петарди.
 • ракети (освітлювальні, сигнальні);
- гранати;
- димові шашки.

Передусім потрібно:

внизу;

- обгородити місцезнаходження вибухонебезпечного предмету, як вказано на малюнку

- нікого не допускати до цього місця, для чого організувати за допомогою місцевих
жителів чергування до прибуття представників влади;

- повідомити про знахідку місцеві органи влади: МНС по телефону 101, міліцію по
телефону 102, військовий комісаріат, відділ (сектор) з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення.

Запам’ятайте: до жодних самостійних дій вдаватися не можна!
Виявлені вибухонебезпечні предмети знищуються виключно спеціально
підготовленими фахівцями - піротехніками - підриванням на місці або в спеціально
відведених місцях.
Час від часу в землі відшуковують небезпечні знахідки — вибухові предмети, що й до
сьогодні являють велику загрозу життю i здоров’ю людей. Це рiзнi види боєприпасів:
артилерiйськi снаряди, артилерiйськi та реактивні міни, авiацiйнi бомби, iнженернi міни,
ручні гранати. Зовні небезпечні предмети нагадують безформеннi шматки металу.
Роздивлятися їх та кидати у вогонь не можна, адже це може призвести до нещасного випадку.
Знайшовши небезпечний предмет, сповiстiть про це дорослих.
Запобігання дитячому травматизму від ВНП побутового призначення. Не можна
користуватися без нагляду дорослих пiротехнiчними засобами: хлопавками, петардами,
феєрверками. Більш того, не можна зберігати їх вдома, адже вони належать до
вибухонебезпечних предметів.
Мiра небезпеки зростає у випадку із саморобними пiротехнiчними іграшками: можна
отримати важкі опіки, втратити зір, скалічитися та навіть загинути.
Так само існує висока ймовiрнiсть спричинити пожежу, якщо бавитися з вогнем біля
горючих i легкозаймистих речовин та матеріалів.
Вогнепальна зброя - не забава. Небезнечнiсть користування мисливськими
рушницями, виготовлення та випробування вибухових пакетів. Вогнепальна зброя не
забава. Якщо в домі є мисливська рушниця або якась інша зброя, вона повинна зберігатися у
спецiалъному сейфі або дерев’яному ящику, які не дають можливості доступу стороннім
особам (закриваються на замок).
Неповнолiтнiм та особам без спеціального дозволу зброю вдома тримати не можна.
Необережне поводження з предметами, призначення яких ви не знаєте, та
вибухонебезпечними речовинами може призвести до нещасного випадку. Тим бiлъше дітям
не можна виготовляти вибухові чи вогненебезпечні предмети, перевіряти їх на мiцнiсть.
Вкрай небезпечно кидати їх у вогонь, бавитися поблизу них сірниками чи
запальничками. Вибухова речовина, що знаходиться всередині, може вибухнути та завдати
великої шкоди.
Балони зi стисненим газом при ушкодженні чи перегрiваннi на сонці також можуть
вибухнути.
Заходи з безпеки під час збирання металевого брухту. Особливо уважними треба
бути при збиранні металевого брухту. При виявленнi незнайомих предметів негайно
сповістити про це класного керівника або когось iз дорослих. Вибухові предмети являють
високу загрозу здоров’ю i життю людей, отже, не можна ризикувати через власну недбалість
або необережність.

Під час новорічних і різдвяних свят.

Зважаючи на те, що зазвичай під час Новорічних та Різдвяних святкувань стрімко
зростає кількість пожеж, травм, які виникають внаслідок порушення правил пожежної
безпеки при користуванні гірляндами, встановленні ялинок та при користуванні
піротехнічними виробами, необхідно дослухайтесь корисних порад і це допоможе Вам
безпечно зустріти та провести новорічні та різдвяні свята. Статистика свідчить, що взимку
пожеж трапляється набагато більше, ніж в інші пори року. Дні стають коротшими, повітря холоднішим, що викликає необхідність додаткового освітлення та обігріву. На зиму
припадають і найулюбленіші свята, які передбачають традиційну ялинку. Різке зростання,
особливо у грудні-січні, кількості пожеж та їхніх жертв, обумовлено додачею чисто сезонних
пожеж. Назвемо їх зимовими, бо ліси, як відомо, взимку не горять.
Переважну більшість пожеж можна реально попередити шляхом впливу на суспільну
та індивідуальну свідомість з метою набуття учнями певних необхідних знань, правил і
навичок. Незважаючи на недоліки, така робота провадиться, але переважно як масова
пропаганда. Однак, для досягнення бажаного ефекту, вона має бути цілеспрямованою,
гнучкою, систематизованою, бо її кінцева ціль - правильна (в нашому розумінні пожежобезпечна) поведінка кожної окремої людини. Дуже важливою є своєчасність
зазначеного впливу. Тому, коли мова йде про сезонну небезпеку, то перед настанням і на
початку такого сезону потрібно організувати і провести необхідні заходи.
При встановленні ялинки необхідно:
 розмістити її на стійкій основі: на підставці, в посудині з піском, так, щоб вона не
перешкоджала виходу з приміщення, знаходилася на відстані не менше півметра від систем
опалення, телевізорів, приймачів, магнітофонів, легкозаймистих матеріалів;
 гірлянди варто купувати у спеціалізованих крамницях, а не на ринках, де частогусто зустрічається неякісний товар;
 для прикрашення ялинки застосовуйте електричні гірлянди тільки ліцензійного
виготовлення;
 ілюмінацію ялинки слід здійснювати через знижувальний трансформатор
гірляндами з послідовним підключенням електроламп напругою до 12 В;
 лампочки в гірляндах повинні бути потужністю не більше як 25 Вт. При цьому
електропроводи, які живлять лампочки ялинкового освітлення, мають бути гнучкими, з
мідними жилами. Електропроводи повинні мати справну ізоляцію і вмикатися до
електромережі за допомогою штепсельних з'єднань;
 у разі несправності ялинкового освітлення (сильне нагрівання проводів,
мигтіння лампочок, іскріння тощо) ілюмінація має бути негайно вимкнена і не вмикатися до
з'ясування та усунення несправностей;
 лампи гірлянди закріплюйте надійно, бо при падінні від поштовху чи протягу
вони можуть стати причиною пожежі;
 обов'язково перевірте справність електричного проводу, його ізоляцію;
 не слід прикрашати ялинку целулоїдними, паперовими та іншими
легкозаймистими іграшками й прикрасами, ватою, марлею. І звичайно ж, не можна для
прикраси використовувати свічки, бенгальські вогні, феєрверки;
 якщо ж Ви помітили ознаки пожежі - не панікуйте. Спочатку подивіться, що
горить. Якщо це гірлянда - негайно вимкніть її з розетки. Якщо ялинка вже запалала - беріть

хутко ковдру, рядно, намочуйте їх у воді й накривайте ялинку або просто залийте її водою.
Якщо ж Ви самі не в змозі справитися з вогнем – негайно викликайте пожежно-рятувальну
службу за номером 101.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗИМОВИХ ПОЖЕЖ ВІД СВІЧОК
Найбільша кількість пожеж у нашій державі, як відомо,
трапляється внаслідок необережного поводження з вогнем, тому метою
інструктажу є визначення деяких практичних рекомендацій, яких немає у
діючих правилах пожежної безпеки, але які мають велике значення у
попередженні, особливо зимових пожеж, що трапляються від не
загашених свічок.
Свічками найчастіше користуються для освітлення, або створення
романтичної святкової атмосфери. В будь-якому випадку ми маємо
відкрите полум'я, здатне зайняти горючі матеріали, тому з метою
забезпечення пожежної безпеки слід враховувати наступні основні
керівні принципи:
Особливо обережними із свічками треба бути вночі, коли
увага людини менше концентрована, ніж у день.
Свічки повинні бути встановлені у надійні, стійки до
перевертання утримувачі із негорючих матеріалів і знаходитись у надійно зафіксованому
вертикальному положенні.

Свічки повинні розміщуватись на безпечній відстані від занавісок, тканин,
меблів. Не можна їх тримати на протягах.
Неприпустимо розміщувати свічки під полицями, в нішах меблевих стінок, у
стелажах та під іншими горючими предметами та матеріалами. Температура над
полум'ям свічки висока, тому відстань від нього до горючої поверхні над ним має бути не
менше 1 метра.

Треба слідкувати за безпечною відстанню до одежі та волосся і не
нахилятися над полум'ям свічок.
тварин.

Свічки обов'язково мають бути поза межами досягаємості дітей та свійських

Встановлювати свічки потрібно відокремлено на відстані не менше 10 см.
між двома свічками, які горять.
Не рекомендується переміщувати свічки, коли вони горять. До переміщення їх
бажано загасити.

Не можна залишати свічки, які горять у спальнях дітей, без нагляду, на ніч.
Треба використовувати металевий загасник або ложку. Це більш безпечно,
ніж задування свічки, яке може викликати розлітання іскор та гарячого воску.
Після використання необхідно повністю пересвідчитись, що свічка загашена і
не продовжує тліти або горіти.
Ні в якому разі не можна встановлювати свічки на ялинки.
Правила безпеки під час проведення масових заходів
Найбільша небезпека в місцях скупчення великої кількості людей — масова паніка та
втеча натовпу. У натовпі люди змінюються. Охоплені панікою, вони думають тільки про
власний порятунок. Паніка може виникнути під час пожежі, бійки, аварії. Це може трапитись
навіть при вимкненні світла. Всіма засобами боріться з панікою.
Поведінка під час виникнення паніки.
Не робіть різких рухів, не бігайте, не галасуйте. Головне — не дозволяйте емоціям
скувати твою волю та відібрати всіляку можливість діяти розумно і цілеспрямовано.
Необхідно, щоб голова була ясною.
Звільніться від довгого шарфа, щоб уникнути задушення.
Застебніть на одязі всі ґудзики та «блискавки», щоб ні за що у натовпі не зачепитися.
Руки завжди тримайте вільними, зігнутими у ліктях та притиснутими до тіла.
Не чіпляйтеся за дерева, стовпи, огорожі, щоб не зламати руки.
Міцно тримайтеся на ногах, уникайте падіння.
Впавши на землю, скрутіться у клубок «калачиком», ляжте на бік, закрийте руками
голову та потилицю.
Опинившись на землі, спробуйте негайно підвестися. Встаючи, підтягніть до себе руки
та ноги, різко підніміться вперед та вгору (в напрямку переміщення натовпу).
У натовпі захищай груди піднятими ліктями.
Ніколи не намагайся йти проти натовпу, вибирайся з нього вздовж напрямку руху.
Небезпечні: вітрини, грати, стовпи, дерева — все нерухоме.
Не можна:
- чіплятися руками за щось;
- намагатися підняти речі, що впали на землю.
Треба:
- застібнутися;
- викинути сумку, парасольку;
- руки повинні бути вільними.
Якщо натовп потяг тебе – не чини йому опору.

Небезпеки під час зимових канікул:
- переохолодження і обмороження, простудні хвороби;
- травми під час ожеледиці;
- травми під час катання на лижах, ковзанах, санях тощо;
- падіння снігу та бурульок з дахів, дерев та споруд;
- необережне використання вибухонебезпечних і пожежонебезпечних піротехнічних
виробів під час новорічних та різдвяних свят;
- отруєння чадним газом при пічному опаленні;
- пожежі під час користування електрообігрівальними приладами;
- необережне використання свічок, факелів;
- необережна поведінка на водоймищах вкритих льодом.
Вимоги пожежної безпеки при проведенні масових заходів.
У приміщеннях, що використовуються для проведення культурно-масових заходів,
не дозволяється:
 використовувати віконниці на вікна для затемнення приміщень;
 обклеювати стіни і вікна шпалерами і папером;
 застосовувати горючі матеріали, не оброблені вогнезахисними сумішами, для
акустичної обробки стін і стель;
 зберігати бензин, гас та інші легкозаймисті і горючі рідини;
 зберігати майно, інвентар та інші предмети, речовини і
 матеріали під сценою чи помостами, а також у підвалах, розміщених під
приміщеннями;
 застосовувати предмети оформлення приміщень, декорації та сценічне
обладнання, виготовлене з горючих синтетичних матеріалів, штучних тканин і волокон
(пінопласту, поролону, полівінілу тощо);
 застосовувати відкритий вогонь (факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні
тощо), використовувати хлопушки, застосовувати дугові прожектори, влаштовувати світлові
ефекти із застосуванням хімічних та інших речовин, які можуть викликати загоряння;
 установлювати стільці, крісла тощо, конструкції яких виконано з пластмас і
легкозаймистих матеріалів, а також ставити приставні стільці у проходах залу;
 установлювати на дверях евакуаційних виходів замки та інші запори, що важко
відкриваються;
 установлювати на вікнах глухі грати.

Радіаційна небезпека і захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Радіаційна небезпека
Факторами небезпеки радіації є: забруднення навколишнього середовища, небезпека
для всього живого, що опинилося на забрудненій місцевості (загибель людей, тварин,
знищення посівів та ін.), внаслідок радіаційної аварії.
Дії у випадку загрози виникнення радіаційної небезпеки:
 При оголошенні небезпечного стану не панікуйте, слухайте повідомлення.
 Попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку.
 Дізнайтеся про час та місце збору мешканців для евакуації.
 Зменшіть проникнення радіаційних речовин в квартиру (будинок): щільно
закрийте вікна та двері, щілини заклейте.
 Підготуйтеся до можливої евакуації: упакуйте у герметичні пакети та складіть у
валізу документи, цінності та гроші, предмети першої необхідності, ліки, мінімум білизни та
одягу, запас консервованих продуктів на 2-3 доби, питну воду. Підготуйте найпростіші засоби
санітарної обробки (мильний розчин для обробки рук).
 Перед виходом з приміщення від'єднайте всі споживачі електричного струму від
електромережі, вимкніть газ та воду.
Дії у випадку раптового виникнення радіаційної небезпеки:
 З одержанням повідомлення про радіаційну небезпеку негайно укрийтеся в
будинку. Стіни дерев'яного будинку послаблюють іонізуюче випромінювання в 2 рази,
цегляного - у 10 разів; заглиблені укриття (підвали): з покриттям із дерева у 7 разів, з
покриттям із цегли або бетону у 40 - 100 разів.
 Уникайте паніки. Слухайте повідомлення органів влади з питань надзвичайних
ситуацій.
 Зменшіть можливість проникнення радіаційних речовин в приміщення.
 Проведіть йодну профілактику. Йодистий калій вживати після їжі разом з чаєм,
соком або водою 1 раз на день протягом 7 діб: дітям до двох років - по 0,040 г на один
прийом; дітям від двох років та дорослим - по 0,125 г на один прийом. Водно-спиртовий
розчин йоду приймати після їжі 3 рази на день протягом 7 діб: дітям до двох років - по 1-2
краплі 5% настоянки на 100 мл молока (консервованого) або годувальної суміші; дітям від
двох років та дорослим - по 3-5 крапель на стакан молока або води. Наносити на поверхню
кінцівок рук настоянку йоду у вигляді сітки 1 раз на день протягом 7 діб.
 Уточніть місце початку евакуації. Попередьте сусідів, допоможіть дітям,
інвалідам та людям похилого віку. Вони підлягають евакуації в першу чергу.
 Швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти, запас питної води,
найпростіші засоби санітарної обробки та інші необхідні вам речі у герметичну валізу.
 По можливості негайно залишіть зону радіоактивного забруднення.
 Перед виходом з будинку вимкніть джерела електро-, водо- і газопостачання,
візьміть підготовлені речі, одягніть протигаз (респіратор, ватно-марлеву пов'язку), верхній
одяг (плащ, пальто, накидка), гумові чоботи.
 З прибуттям на нове місця перебування, проведіть дезактивацію засобів захисту,
одягу, взуття та санітарну обробку шкіри на спеціально обладнаному пункті або ж самостійно
(зняти верхній одяг, ставши спиною проти вітру, витрясти його; повісити одяг на
перекладину, віником або щіткою змести з нього радіоактивний пил та вимити водою;
обробити відкриті ділянки шкіри водою або розчином (типу ІПП-8), який буде виданий
кожному. Для обробки шкіри можна використовувати марлю чи просто рушники.
 Дізнайтеся у місцевих органів державної влади адреси організацій, що
відповідають за надання допомоги потерпілому населенню.
Запам'ятайте!
 Використовуйте для харчування лише продукти, що зберігалися у зачинених
приміщеннях, консервацію і не зазнали радіоактивного забруднення; не вживайте овочі, які

росли на забрудненому грунті; не пийте молоко від корів, які пасуться на забруднених
пасовиськах.
 Не пийте воду із відкритих джерел та із мереж водопостачання після офіційного
оголошення радіаційної небезпеки, колодязі накрийте.
 Уникайте тривалого перебування на забрудненій території.
 У приміщеннях, щодня робіть вологе прибирання, бажано з використанням
миючих засобів.
 У разі перебування на відкритій, забрудненій радіоактивними речовинами
місцевості, обов'язково використовуйте засоби захисту: для захисту органів дихання протигазом, респіратором, ватно-марлевою чи протипиловою пов'язкою, зволоженою
марлевою пов'язкою, хустинкою або будь-якою частиною одягу; для захисту шкіри спеціальним захисним одягом типу ОЗК, плащем з капюшоном, накидкою, комбінезоном,
гумовим взуттям і рукавицями.
Класифікація надзвичайних ситуацій
Надзвичайні ситуації, які можуть виникати на території України і здійснювати
негативний вплив на функціонування об'єктів економіки та життєдіяльність населення,
поділяються за такими основними ознаками:

за сферою виникнення;

за галузевою ознакою;

за масштабами можливих наслідків.
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 р. N 1099 (1099-98-п) «Про
порядок класифікації надзвичайних ситуацій», яка виділила чотири класи надзвичайних
ситуацій, втратила чинність. Постановою КМУ від 24 березня 2004 р. N 368 «Про
затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру за їх рівнями» не передбачено класифікації надзвичайних ситуацій за джерелами їх
виникнення. Вказана Постанова виділяє як основну підставу класифікації — обсяг заподіяних
наслідків, технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідації.
Надзвичайні ситуації техногенного характеру — це наслідок транспортних аварій,
катастроф, пожеж, неспровокованих вибухів чи їх загроза, аварій з викидом (загрозою
викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптового руйнування
споруд та будівель, аварій на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення,
гідродинамічних аварій на греблях, дамбах тощо.
Надзвичайні ситуації природного характеру — це наслідки небезпечних
геологічних, метеорологічних, гідрологічних, морських та прісноводних явищ, деградації
ґрунтів чи надр, природних пожеж, змін стану повітряного басейну, інфекційних захворювань
людей, сільськогосподарських тварин, масового ураження сільськогосподарських рослин
хворобами чи шкідниками, зміни стану водних ресурсів та біосфери тощо.
Надзвичайні ситуації соціального і соціально-політичного характеру — це ситуації,
пов'язані з протиправними діями терористичного та антиконституційного спрямування:
здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний напад, захоплення і
затримання важливих об'єктів ядерних устав і матеріалів, систем зв'язку та телекомунікації,
напад чи замах на екіпаж повітряного чи морського судна), викрадення (спроба викрадення)
чи знищення суден, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення
зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо.
Надзвичайні ситуації військового характеру — це ситуації, пов'язані з наслідками
застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких
виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок зруйнування атомних і
гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних речовин та відходів,
нафтопродуктів, вибухівки, сильнодіючих отруйних речовин, токсичних відходів,
транспортних та інженерних комунікацій.
Залежно від територіального поширення, обсягів, заподіяних або очікуваних
економічних збитків, кількості людей, які загинули, розрізняють 4 рівні надзвичайних
ситуацій — загальнодержавний, регіональний, місцевий та об'єктовий.

Надзвичайна ситуація загальнодержавного рівня — це надзвичайна ситуація, яка
розвивається на території двох та більше областей (Автономної республіки Крим, міст Києва
та Севастополя) або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її
ліквідації необхідні матеріали і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні
можливості окремої області (Автономної республіки Крим, міст Києва та Севастополя), але
не менше 1% обсягів видатків відповідного бюджету.
Надзвичайна ситуація регіонального рівня — це надзвичайна ситуація, яка
розвивається на території двох або більше адміністративних районів (міст обласного
значення), Автономної республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або загрожує
перенесенням на територію суміжної області, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні
матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремого
району, але не менше 1% обсягів видатків відповідного бюджету.
Надзвичайна ситуація місцевого рівня — це надзвичайна ситуація, яка виходить за
межі потенційно-небезпечного об'єкта, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних
наслідків на довкілля, сусідні населені пункти, інженерні споруди, а також у разі, коли для її
ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні
можливості об'єкта. До місцевого рівня також належать всі надзвичайні ситуації, які
виникають на об'єктах житлово-комунальної сфери та інших, що не входять до затверджених
переліків потенційно-небезпечних об'єктів.
Надзвичайна ситуація об'єктового рівня — це надзвичайна ситуація, яка не підпадає
під зазначені вище визначення, тобто така, що розгортається на території об'єкта або на
самому об'єкті, її наслідки не виходять за межі об'єкта або його санітарно-захисної зони.
Загальні ознаки НС:

наявність або загроза загибелі людей

значне погіршення умов життєдіяльності

істотне погіршення стану здоров'я людей

заподіяння економічних збитків
В Україні створена єдина державна система запобіганню і реагування (ЄДСЗР) на
надзвичайні ситуації. Основною метою створення ЄДСЗР є забезпечення реалізації державної
політики у сфері запобігання і реагування на НС, забезпечення цивільного захисту населення.
Завданнями ЄДСЗР є:
– розробка нормативно-правових актів, а також норм, правил та стандартів із питань
запобігання надзвичайним ситуаціям та забезпечення захисту населення і територій від їх
наслідків;
– забезпечення готовності центральних та місцевих органів виконавчої влади,
виконавчих органів рад, підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання
і реагування на НС;
– забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню НС;
– навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення НС;
– виконання цільових і науково-технічних програм, спрямованих на запобігання НС,
забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та організацій, зменшення
можливих матеріальних втрат;
– збирання й аналітичне опрацювання інформації про НС, видання інформаційних
матеріалів з питань захисту населення і територій від наслідків НС;
– прогнозування й оцінка соціально-економічних наслідків НС, визначення на основі
прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;
– створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних та
фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на НС;
– та інше.
ЄДСЗР складається з постійно діючих функціональних і територіальних підсистем і
має 4 рівні: загальнодержавний, регіональний, місцевий та об’єктовий.
Залежно від масштабів і особливостей НС, що прогнозується або виникла, може
існувати один з таких режимів функціонування ЄДСЗР:

– режим повсякденної діяльності – при нормальній виробничо-промисловій,
радіаційній, хімічній, біологічній (бактеріологічній), сейсмічній, гідрогеологічній і
гідрометеорологічній обстановці;
– режим підвищеної готовності – при істотному погіршенні виробничо-промислової,
радіаційної, хімічної, біологічної, сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної
обстановки (з одержанням прогнозної інформації щодо можливості виникнення надзвичайної
ситуації);
– режим діяльності у надзвичайній ситуації – при реальній загрозі виникнення НС і
реагування на них;
– режим діяльності у надзвичайному стані – запроваджується в Україні або на окремих
її територіях у порядку, визначеному Конституцією України та Законом України “Про
надзвичайний стан”.
Організація життєзабезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій є
комплексом заходів, спрямованих на створення і підтримання нормальних умов життя,
здоров’я і працездатності людей.
Він включає:
– управління діяльністю робітників та службовців, усього населення при загрозі та
виникненні надзвичайних ситуацій;
– захист населення та територій від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха;
– забезпечення населення питною водою, продовольчими товарами і предметами
першої необхідності;
– захист продовольства, харчової сировини, фуражу, вододжерел від радіаційного,
хімічного та біологічного зараження (забруднення);
– житлове забезпечення і працевлаштування;
– комунально-побутове обслуговування;
– медичне обслуговування;
– навчання населення способам захисту і діям в умовах надзвичайних ситуацій;
– розробку і своєчасне введення режимів діяльності в умовах радіаційного, хімічного
та біологічного зараження;
– санітарну обробку;
– знезараження території, споруд, транспортних засобів, обладнання, сировини,
матеріалів і готової продукції;
– підготовка сил та засобів і ведення рятувальних і інших невідкладних робіт у
районах лиха й осередках ураження;
– забезпечення населення інформацією про характер і рівень небезпеки, порядок
поведінки; морально-психологічну підготовку і заходи щодо підтримування високої
психологічної стійкості людей в екстремальних умовах;
– заходи, спрямовані на попередження, запобігання або послаблення несприятливих
для людей екологічних наслідків надзвичайних ситуацій та інші заходи.
Усі ці заходи організовуються державною виконавчою владою, органами управління
цивільної оборони при чіткому погодженні між ними заходів, що проводяться. Керівники
підприємств, установ і організацій є безпосередніми виконавцями цих заходів. Заходи
розробляються завчасно, відображаються у планах цивільної оборони і виконуються в період
загрози та після виникнення надзвичайної ситуації.
З метою недопущення гибелі людей, забезпечення їх нормальної життєдіяльності у
надзвичайні ситуації передусім повинно бути проведено сповіщення населення про можливу
загрозу, а якщо необхідно, – організовано евакуацію.
Сповіщення населення здійснюється усіма доступними способами: через телебачення,
радіомережу, радіотрансляційну провідну мережу, спеціальними сигналами (гудки, сирени).
Передбачається спеціальна схема повідомлення посадових осіб та осіб, задіяних у системі
цивільної оборони.
Евакуація – це організоване виведення чи вивезення з небезпечних зон.
Безпосередньо евакуацією займається штаб цивільної оборони, усі організаційні питання

вирішують евакуаційні комісії. Евакуація розпочинається після прийняття рішення
начальником цивільної оборони, надзвичайною комісією або органами влади.
Евакуація працюючого населення здійснюється за виробничим принципом, а
населення, яке не пов’язане з виробництвом, – за територіальним принципом через
домоуправління, ЖЕУ, ЖЕК тощо. Діти евакуюються разом з батьками, але можливе їх
вивезення зі школами, дитсадками.
Для проведення евакуації використовуються всі види транспорту: залізничний,
автомобільний, водний та індивідуальний. Автотранспорт використовується для вивезення на
короткі відстані. У деяких випадках частина населення може виводитися пішки колонами по
шляхах, котрі не зайняті перевезеннями, або за визначеним маршрутом та колонними
шляхами.
Евакуація населення здійснюється через збірні евакуаційні пункти, які розташовують
поблизу місць посадки на транспорт або на вихідних пунктах пішого руху, в школах, клубах,
кінотеатрах та інших громадських закладах.
Про початок та порядок евакуації населення сповіщається по мережі сповіщення.
Отримавши повідомлення про початок евакуації, необхідно взяти документ, гроші, речі та
продукти і у визначений час прибути на збірний евакуаційних пункт, де населення
реєструють, групують та ведуть до пункту посадки.
Для організації приймання, розташування населення, а також забезпечення його всім
необхідним створюються евакуаційні комісії та приймальні евакуаційні пункти, на яких
вирішують проблему розташування, забезпечення та обслуговування прибулого населення.
Тимчасове розселення громадян у безпечних районах передбачає максимальний захист людей
від радіоактивного забруднення, хімічного ураження при аваріях або катастрофах на
радіаційно або хімічно небезпечних об’єктах, а також запобігає загибелі людей у випадках
катастрофічного затоплення районів його проживання. У місцях розселення звільняються
приміщення для розміщення евакуйованих громадян, готуються (при необхідності)
колективні засоби захисту. Якщо сховищ недостатньо, то організовується їх додаткове
будівництво, пристосування існуючих підвалів, гірських виробок, для чого залучається усе
працездатне населення, у тому числі й евакуйовані.
Велике значення має забезпечення у місцях розселення евакуйованого населення
продуктами харчування, надання їм побутових послуг і медичного обслуговування.
Забезпечення населення продуктами харчування і предметами першої необхідності
здійснюється службою торгівлі і харчування цивільної оборони сільського або іншого району,
в який здійснено евакуацію населення.
Перші дві доби люди повинні харчуватися запасами продуктів, привезених із собою. За
їх відсутності харчування здійснюється через мережу (їдалень) громадського харчування або
в сім’ях, куди вони підселяються.
Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.
Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації проводиться з метою відновлення роботи
підприємства організації, навчальних закладів тощо. Вона включає:
– розвідку осередків надзвичайних ситуацій;
– аварійно-рятувальні й лікувально-евакуаційні заходи;
– локалізацію й гасіння пожеж;
– відбудову споруд і шляхів сполучення;
– проведення ізоляційно-обмежувальних заходів в осередках біологічного зараження;
– проведення спеціальної обробки населення;
– дезактивації, дегазації техніки, доріг, місцевості тощо.

ІІ. Надання першої долікарської допомоги.

ВЧАСНА ПЕРША ДОПОМОГА - РЕАЛЬНИЙ ШАНС ВИЖИТИ
У всіх надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з травмуванням людей, для життя
важливі перші 20 хвилин. Медична допомога, надана у цей час, суттєво підвищує шанси
травмованого залишитися живим. Тому особливо важливо цим категоріям людей знати
хоча б найелементарніші правила надання невідкладної медичної допомоги.
1.1. Перша медична допомога - це проведення комплексу термінових заходів, метою
яких є припинення впливу ушкоджуючого чинника зовнішнього середовища на організм,
надання на місці допомоги потерпілому, здійснюваних не медичними робітниками
(взаємодопомога) або самим потерпілим (самодопомога) та забезпечення максимально
сприятливих умов транспортування потерпілого до лікувального закладу.
Одним з найважливіших положень надання першої допомоги є її терміновість: чим
швидше вона надана, тим більше надії на сприятливий кінець. Тому таку допомогу вчасно
може і повинен надати той, хто находиться поруч з потерпілим.
Наслідок нещасного випадку в навчально-виробничому процесі багато в чому
залежить від швидкості дій і вміння надати першу допомогу потерпілому. У зв’язку з цим
персонал ліцею повинен періодично проходити інструктаж та практичне навчання способам
надання першої долікарської допомоги потерпілим, яка містить у собі:
а) тимчасову зупинку кровотечі;
б) перев’язування ран та опіків;
в) штучне дихання;
г) накладання шин на місця переломів кісток;
д) перенесення потерпілого.
1.2. Заняття з надання першої долікарської медичної допомоги повинні проводитись
компетентними особами з медичного персоналу або інженером з охорони праці, які пройшли
спеціальну підготовку і мають право навчати персонал підприємства. Відповідальність за
організацію навчання несе директор ліцею.
1.3. Контроль за організацією надання першої допомоги, наявністю та комплектністю
аптечок, справністю пристосувань та засобів надання “першої “допомоги,а також навчання
персоналу покладається на медичних працівників, які обслуговують ліцей, заступників
директора ліцею, старшого майстра, інженера з охорони праці, викладачів, майстрів
виробничого навчання. Для правильної організації надання першої допомоги потерпілому,
необхідне виконання таких умов:
1.3.1. Медичні працівники, які обслуговують ліцей, повинні періодично контролювати
організацію надання першої допомоги, навченість персоналу.
1.3.2. Навчально-виробничі об’єкти (адміністративний та навчальний корпус,
майстерні) та гуртожиток повинні бути забезпечені укомплектованими медичними аптечками
(кровоспинні джгути, шини, перев’язувальні матеріали, медикаменти). Біля санітарного поста
вивішують плакати з прийомами надання першої допомоги.
1.4. Якщо потерпілий не може дійти сам або зі сторонньою допомогою до санітарного
поста чи здравпункту (знепритомнів, уражений електричним струмом, тяжко поранений та
має переломи), необхідно негайно викликати швидку допомогу або лікаря медичної установи.
До прибуття лікаря потерпілому необхідно надати першу допомогу і, по можливості,
заспокоїти його, бо хвилювання посилює кровотечу з ран, погіршує захисні функції
організму.

1.5. Необхідно додержуватись правила, ніколи не слід відмовлятися від надання
допомоги потерпілому і вважати її марною, навіть якщо у нього відсутні серцебиття, пульс,
дихання. У всіх випадках, зокрема при ураженні електричним струмом, вирішування питання
про доцільність подальших заходів щодо оживлення потерпілого та давати висновок про його
смерть має право тільки лікар.
1.6. Для надання першої допомоги в цехових аптечках повинен бути такий набір
медичних засобів:
- індивідуальні перев’язувальні антисептичні матеріали (бинти, пакети);
- вата, бинти (для накладання пов’язок); ватно-марлеві бинти (для бинтування при
переломах);
- джгут (для припинення кровотечі);
- шини (для закріплення кінцівок при переломах та вивихах);
- гумовий пузир для льоду (для охолодження ушкоджених частин тіла при переломах
та забоях);
- напувалка (невеликий чайник для промивання очей та прийому ліків);
- настойка йоду (для змазування навколо ран, саден, подряпин);
- нашатирний спирт (для приведення до пам’яті при непритомності);
- борна кислота (для приготування 2 – 4%-ного розчину борної кислоти і його
застосування для промивання очей, примочок на очі при опіках електричною дугою, для
полоскання роту при опіках лугом);
- борна мазь (для змазування обморожених місць шкіри); сода питна (для
приготування 2 – 4%-ного, розчину і його застосування для промивання очей і полоскання
роту при опіках кислотою);
- 3%-ний розчин оцтової кислоти (для промивання шкіри при опіках лугом);
- марганцевокислий “калій (для промивання шкіри при опіках кислотами та лугами,
промивання шлунку при отруєнні);
- вазелін (для змазування шкіри при опіках 1 ступені, саднах, подразненнях);
- валідол (при сильних болях у серці); валеріанові краплі (при неприємному відчутті у
ділянці серця, розладь нервової системи);
- мило, рушник.
1.7. У кожному підрозділі ліцею повинні бути відповідальні за зберігання та видачу
медикаментів.
1.8. Той, хто надає допомогу повинен уміти:
- оцінювати стан потерпілого і визначати, яка допомога в першу чергу йому потрібна;
- забезпечувати вільну прохідність верхніх дихальних шляхів;
- виконувати штучне дихання «з роту в рот» (« роту в ніс») і закритий масаж серця,
оцінювати їх ефективність;
- тимчасово зупиняти кровотечу шляхом накладення джгута, стисної пов’язки,
пальцьового притиснення судини;
- накладати пов’язку при пошкодженні (пораненні, опіку, обмороженні, ударі);
- іммобілізувати пошкоджену частину тіла при переломі кісток, важкому ударі
термічній поразці;
- надавати допомогу при тепловому і сонячному ударах, втопленні, гострому отруєнні,
блюванні, несвідомому стані;
- використовувати підручні засоби при перенесенні, завантаженні та транспортуванні
потерпілих;
- визначати доцільність вивезення потерпілого машиною швидкої допомоги або
попутним транспортом;
- користуватися аптечкою першої допомоги.
Методи припинення кровотечі:
- накладання тугої пов'язки, притиснення судин пальцями до кістки, накладання
джгута або закрутки (гумова трубка, ремінь, рушник тощо).
Правила накладання джгута (закрутки):

джгут накласти вище і якнайближче до рани;
під джгут підкласти будь-який матеріал (одяг);
джгут накласти круговими рухами до повного припинення кровотечі;
відмітити час накладання джгута на листку паперу або на чолі потерпілого
чорнилами, фарбою, кров'ю, сажею тощо;

при транспортуванні джгут повинен бути помітним, не прикритим або якимось
чином зазначеним.
Пов'язка:
Основними призначеннями пов'язки є захист рани від забруднення і зупинка кровотечі
з неї. Для накладання пов'язки використовується індивідуальний перев'язочний пакет, бинт,
марля, стрічки з чистих простирадл, натільної білизни, рушників тощо. Шкірні покрови
навколо рани необхідно обробити 3-5 % розчином йоду (спиртом, горілкою, одеколоном),
після чого рану закрити перев'язочним матеріалом.
Правила користування індивідуальним перев'язочним пакетом:

розірвати по лінії надрізу прорезинену оболонку і зняти її;

зі складки паперової оболонки вийняти шпильку;

однією рукою взяти за кінець бинта, разом повернути його до скатки;

взяти скатку іншою рукою і розгорнути пакет;

при наскрізному пораненні рухливу подушечку відсунути рукою і закрити обидві
рани;

при сліпому пораненні або опіку рухливу подушечку присунути до нерухомої
(скласти разом);

накласти подушечку на рану, прибинтувати, а кінець бинта прикріпити
шпилькою.
!Запам'ятай - кольоровою ниткою показана зовнішня сторона подушечок, за яку
можна брати руками.
Правила виконання іммобілізації (фіксації) при переломах довгих трубчастих
кісток
Фіксація виконується за допомогою спеціальних медичних шин (Крамера, Дітерікса),
імітованих шин з підручних засобів (вузькі дошки, штахетник, низка довгих прутів, автомат,
карабін тощо) або без застосування шин.
1.
Фіксація кінцівок медичними шинами (Крамера, Дітерікса) виконується
медичними працівниками або особами, які вміють ними користуватися.
2.
Фіксація кінцівки імітованими шинами з підручних засобів: довжина шини
повинна бути достатньою, щоб зафіксувати суглоби вище і нижче місця перелому; шина
накладається поверх одягу; фіксація шини бинтом проводиться уздовж всієї кінцівки.
3.
При відсутності медичних шин і неможливості скористатися імітованими
шинами з підручних засобів при переломах довгих трубчастих кісток: прибинтувати верхню
кінцівку до тулуба із зігнутою в ліктевому суглобі рукою під прямим кутом; прибинтувати
нижню кінцівку до здорової ноги.
1.9. Послідовність надання першої допомоги:
- усунути вплив на організм небезпечних або шкідливих чинників, що погрожую
здоров’ю і життю потерпілого (звільнити від дії електричного струму, винести з зараженої
атмосфери, погасити одяг, що горить, витягти з води тощо);
- визначити характер і тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя потерпілого і
послідовність заходів щодо його врятування;
- виконати необхідні заходи щодо врятування потерпілого в порядку терміновості
(відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця,
зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов’язку тощо);
- підтримати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичного робітника;
- викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або прийняти заходи для
транспортування потерпілого в найближчу лікувальну установу.
2. Види травматизму при нещасних випадках





Поранення – це механічне пошкодження тканин тіла, при якому порушується цілість
шкіряного покриву, слизових оболонок, а нерідко і тканин, що лежать глибше. Розрізняють
рани вогнестрільні, різані, рубані, колоті, рвані тощо. Поранення, як правило,
супроводжуються кровотечами різного ступеня.
Перелом – це часткове або повне порушення цілості кістки; буває закритий (без
пошкодження шкіри) і відкритий. За формою переломи можуть бути поперечні, поздовжні,
скісні, оскольчасті тощо.
Вивих – це пошкодження суглоба зі зміщенням суглобних кінців кісток за межі їх
нормальної, рухомості. За ступенем зміщення вивихи бувають повні та неповні.
Розтягнення – це пошкодження зв’язок, м’язів, сухожиль, нервів під дією розтягуючої
сили, що не руйнує повністю цілості анатомічної будови. Дуже часто виникає розтягнення
зв’язкового апарата суглоба, іноді воно супроводжується розривом зв’язок чи капсули
суглоба.
Забої – це пошкодження тканин та органів тіла при швидкій короткочасній дії на них
тупого предмета без порушення цілості зовнішнього покриву. Забої супроводжуються
розривом судинних капілярних та дрібних вен, крововиливом, пошкодженням підшкірної
клітковини, м’язових волокон, а іноді і внутрішніх органів (печінки, селезінки тощо).
Проникнення чужорідних тіл. Чужорідні тіла (скляні, дерев’яні, металеві та інші
частки) можуть потрапити під шкіру у вигляді заноз. На виробництві виникають випадки
попадання чужорідних тіл в очі, органи дихання або стравохід.
Тепловий удар – це хворобливий стан, обумовлений перегріванням тіла при дії високої
температури оточуючого повітря, який супроводжується головним болем, блюванням,
сонливістю, а в окремих випадках непритомністю.
Обмороження (відмороження) – це пошкодження тканин організму внаслідок дій
морозу. Найчастіше виникає обмороження нижніх кінцівок, рідше – верхніх кінцівок, носа,
вушних раковин та інших ділянок тіла. Необхідно враховувати, що обмороження може
настати при порівняно невеликому морозі (- 3 – 5С). Обмороження при такій температурі
звичайно пов’язане зі зниженням опірності організму (втрата крові, голод, сп’яніння).
Залежно від тяжкості, обмороження (відмороження) підрозділяють на чотири ступені.
Опіки – це пошкодження тканин організму під дією високої температури, а також
деяких хімічних речовин (кислот, лугів, солей важких металів). Бувають опіки від дій
променистої енергії – сонячні, від електричної дуги, рентгенівських променів тощо.
Розрізняють чотири ступені опіків: почервоніння, утворення пухирів, омертвіння всієї
товщини шкіри, обвуглення тканин.
Отруєння – це захворювання, яке виникає внаслідок дій на організм отрути. Воно
супроводжується порушенням нормальних життєвих функцій організму. Отруєння бувають
гострі і хронічні. Гострі отруєння протікають бурхливо і потребують негайної допомоги.
Електротравми – це травми, які викликаються дією електричного струму або
електричної дуги.
3. Порядок надання першої медичної допомоги.
3.1. Перша допомога при пораненні та кровотечі.
При розпечатуванні (розкритті) індивідуального пакета не можна доторкатися руками;
тієї сторони пов’язки, яка буде накладатись на рану. Якщо індивідуального пакета немає, для
перев’язування використовуйте чисту носову хустинку, ганчірку, тощо. У цьому разі
приготовлену для перев’язування тканину змочіть настойкою йоду так, щоб пляма йоду трохи
перебільшувала розмір рани. Щоб запобігти забрудненню рани при наданні допомоги,
необхідно старанно вимити руки з милом і змазати пальці йодом.
Не можна рану промивати водою, ліками або засипати порошком чи змазувати мазями,
бо це заважає її загоюванню, сприяє занесенню бруду з поверхні шкіри; не можна також
стирати з рани пісок, землю та інші чужорідні домішки (при цьому частина бруду може
потрапити в рану) і видаляти згустки крові (можна викликати кровотечу).
При кровотечі необхідно підняти поранену кінцівку. Можна також закрити рану
перев’язувальним матеріалом і притиснути ділянку біля неї протягом 4-5 хвилин, не

торкаючись рани пальцями. Після цього рану треба забинтувати. Якщо накладенням пов’язки
зупинити кровотечу не вдається, слід вдатися до здавлювання кровоносних судин за
допомогою згинання кінцівки у суглобах, притискування кровоносних судин пальцями,
джгутом чи закруткою.
Найбільш ефективним способом зупинення кровотечі є згинання кінцівок у суглобах.
У цьому разі слід засукати брюки або рукава сорочки і вкласти в ямку, яка утворилась при
згинанні суглобу, жмут, зроблений з будь-якої тканини або іншого м’якого матеріалу. Потім
повністю зігнути суглоб, який можна зв’язати або прив’язати до тулуба.
Однак, цей спосіб не завжди можна застосовувати, тоді необхідно зупинити
артеріальну кровотечу накладанням джгута.
Для накладання джгута на верхні або нижні кінцівки використовують тугу еластичну
тканину. Джгут накладають на найближчу ділянку стегна або плеча. При цьому нога або рука,
на яку накладають джгут, повинна бути піднятою. При накладанні джгута спочатку місце
накладання обгортають м’яким матеріалом (тканиною, ватою, одягом потерпілого тощо),
потім джгут розтягають і туго перетягають ним попередньо обгорнуту ділянку кінцівки доти,
поки не припиниться кровотеча. Якщо кровотеча не припиняється, додатково накладають з
великим зусиллям тугіший джгут.
При відсутності гумової трубки або стрічки, що розтягається, для джгута застосовують
інші матеріали (мотузку, ремінь, рушник тощо). У цьому випадку накладений джгут
зав’язують вузлом на зовнішній стороні кінцівки. У вузол просувають важіль (паличку,
металевий стрижень), яким закручують джгут до припинення кровотечі.
При використанні джгута або закрутки слід пам’ятати, що з накладеним джгутом
кінцівка може бути не більше ніж 1,5-2 години, бо в іншому разі виникає небезпека
омертвіння знекровленої кінцівки. Після закінчення однієї години джгут попускають на 5 -10
хвилин, або знімають, а потім знову накладають.
Послаблення або зняття джгута виконують поступово, при цьому артерію, по якій іде
кров до рани, притискають пальцями.
3.2. Перша допомога при переломах, вивихах, забоях та розтягненні зв’язок.
Потерпілого з переломами або, вивихами розташовують у найбільш зручному для
травмованої частини тіла положенні. При цьому забезпечують її повну нерухомість, що
усуває больові відчуття, а також запобігає пошкодженню тканин, що оточують перелом,
колючими краями кісток.
При переломі черепа перша допомога полягає у прикладанні до голови холодних
предметів (гумового пузиря з льодом або холодною водою, гумової грілки з холодною водою,
холодних примочок тощо).
При переломі хребта, який можна визначити через сильний біль, що виникає в ньому,
неможливість розігнути спину і повернутися, під потерпілого обережно підкладають
(піднімати не можна) дошку чи щит або ж обережно перевертають на живіт. При цьому, для
запобігання пошкодженню спинного мозку, стежать за тим; щоб тулуб потерпілого не
перегинався.
При переломах і вивихах ключиці в під м’язову западину кладуть жмут вати;
згорнутий у жмут бинт або інший матеріал, згинають руку в лікті під прямим кутом і
прибинтовують її до тулуба. Бинтування виконують у напрямку від пошкодженої руки до
спини. Рука нижче ліктя повинна перебувати у косинці, яку підв’язують до шиї. На
пошкоджену ділянку прикладають холодні предмети.
При переломах і вивихах кісток рук, першими ознаками яких є біль у руці і
неприродна форма кінцівки, припухлість, а також рухомість у тому місці, де не має суглоба,
на пошкоджене місце накладають глину. Якщо не має шини або підсобного матеріалу, зігнуту
у лікті руку на косинці підвішують до шиї і прибинтовують до тулуба.
Вивихи суглобів
Симптоми: зміна форми суглобу через зсув кісток, біль, відсутність або обмеження
рухів у суглобі.

При вивиху рука може відстати від тулуба. Тому при бинтуванні до тулуба між рукою
і тулубом прокладають м’який валик, згорнутий з одягу або інших матеріалів. До місця
пошкодження прикладають холодний предмет.
Перша допомога:

вправляти вивих особам без медичної освіти забороняється;

іммобілізувати кінцівку табельною чи імпровізованою шиною з підручних
засобів або прибинтувати верхню кінцівку до тулуба, а нижню - до здорової ноги;

при болях ввести знеболюючий засіб шприц-тюбиком з аптечки індивідуальної;

доставити потерпілого до лікувального закладу.
При переломах і вивихах кисті та пальців рук роблять таким чином – кисть руки з
вкладеним у долоню жмутом вати, бинта, ганчір’я (пальці зігнуті) прикладають до шини, яка
повинна починатися біля середини передпліччя і закінчуватися біля кінця пальців, і
прибинтовують. До місця пошкодження прикладають холодний предмет.
При переломах і вивихах нижніх кінцівок (ознаки перелому такі ж, що й при
переломах рук) з допомогою шини або інших підсобних предметів їх фіксують у стані спокою
таким чином, щоб один кінець шини знаходився уздовж тіла вище краю таза в ділянці пахви,
а другий опинився на рівні п’ятки. До місця пошкодження прикладають холодний предмет.
При переломі ребер (перша ознака – біль у ділянці грудної клітки або того чи іншого
ребра під час дихання, кашлю або руху) туго забинтовують груди або стягують їх рушником.
При забоях перш за все слід упевнитись у тім, що потерпілий одержав тільки забій, і в
нього немає перелому кісток. На забите місце накладають мокру ганчірку, лід або сніг. Забите
місце туго забинтовують. При забоях у ділянці живота, а також забоях, що супроводжуються
гострим болем, непритомністю, потерпілого відправляють у медпункт (можуть виникнути
розриви внутрішніх органів).
При розтягненні зв’язок застосовують холод (кладуть холодний компрес і т. п.), туго
бинтують суглоб.
3.3. Перша допомога при опіках.
Опік виникає при дії на тіло високої температури і ряду хімічних речовин:
концентрованих розчинів лугів, кислот, мідного купоросу, смол тощо. При наданні першої
допомоги слід, по можливості, швидко припинити дію високої температури. Це особливо
велике значення має при займанні одягу і при опіках рідиною через одяг.
У першому випадку необхідно загасити полум’я, накинувши на людину, що горить,
будь-яку густу тканину, щільно притиснути її до тіла. Загасивши полум’я, обережно знімають
тліючий одяг або обливають його водою.
При промоканні одягу гарячою водою, його також необхідно швидко облити
холодною водою або зірвати. Швидке занурення обпеченого місця в холодну воду зменшує
біль і тяжкість опіку.
Місце опіків міцними кислотами негайно ретельно промивають струменем води
протягом 10 – 15 хвилин. Обпечену кінцівку можна також опустити в посудину з чистою
водою та інтенсивно її обполіскувати. Потім, уражене місце промити 5%-ним розчином
марганцевокислого калію або 10%-ним розчином питної соди (одна чайна ложка на склянку
води). Після промивання місце опіку накривають перев’язочним матеріалом – бинтом або
марлею, змоченими сумішшю олії та вапняної води. При попаданні кислот та їх парів у
порожнину рота або в очі їх промивають і прополіскують 5%-ним розчином соди.
Місця опіків їдкими лугами (каустичною содою, негашеним вапном) спочатку
ретельно промивають струменем води (протягом 10 – 15 хвилин), потім слабким розчином
оцтової кислоти (3 -6% за об’ємом) або розчином борної кислоти (одна чайна ложка на
склянку води). Після промивання місця опіків накривають марлею, просоченою 5%-ним
розчином оцтової кислоти. При попаданні їдких лугів або їх парів в очі або в порожнину рота
їх промивають 2%-ним розчином борної кислоти.
Якщо опіки кислотою чи лугом спричиняються при перенесенні кислот або лугів, що
знаходяться в скляних посудинах, необхідно спочатку впевнитись, що в рану не попали

осколки скла, потім промити рану одним з вищеописаних способів, змазати краї рани йодом і
зробити перев’язку.
Термічні опіки (полум'ям, напалмом).
Симптоми:

почервоніння, припухлість шкіри (I ступінь);

міхурі з рідиною (II ступінь);

некроз шкіри і глибше лежачих тканин (ІІІ і ІV ступені).
Перша допомога:

усунути причину, що викликає опік: вивести з вогню, погасити вогонь на одежі;

для погашення напалму використовують плащ-накидку, брезент, сиру землю,
глину тощо. Ні в якому разі не використовувати воду!!!
!Запам'ятай - використання води в цьому випадку збільшує площу опіку.

ввести знеболюючий засіб шприц-тюбиком з аптечки індивідуальної (АІ);

дати 2 таблетки з пеналу для антибіотиків з аптечки індивідуальної (АІ);

накласти пов'язку на всю опікову поверхню;

пригорілий до опікової рани одяг не відривати;

доставити потерпілого до лікувального закладу.
Хімічні опіки (кислоти, луги)
Симптоми: біль в ділянці опіку, почервоніння шкіри або післяопіковий струп.
Перша допомога:

промити опікову поверхню слабким розчином кислоти при лужних опіках або
слабким розчином лугу при кислотних опіках; при відсутності розчинів промити великою
кількістю води;

уражену ділянку закрити пов'язкою;

ввести знеболюючий засіб шприц-тюбиком з аптечки індивідуальної (АІ);

дати 2 таблетки з пеналу для антибіотиків з аптечки індивідуальної (АІ);

доставити потерпілого до лікувального закладу.
Опіки бувають чотирьох ступенів, починаючи з легкого почервоніння до тяжкого
омертвіння ділянок шкіри, а іноді і більш глибоких тканин.
При опіках першого ступеня з’являється почервоніння, припухлість шкіри, болі і жар.
Уражені місця обробляють спиртом, прикладають примочки з розчину марганцевокислого
калію і забинтовують.
При більш тяжких опіках (2 і 3 ступенів) обпечені місця спочатку звільняють від одягу
та взуття (одяг і взуття рекомендується розрізати, а не стягувати), потім накривають
стерильним матеріалом, зверху накладають шар вати і забинтовують. При відсутності
стерильного матеріалу використовують чисту, випрасувану гарячою праскою, полотняну
тканину. Після перев’язування потерпілого направляють у лікувальний заклад. Такий спосіб
надання першої допомоги застосовують незалежно від того, чим ці опіки викликані.
При опіках не слід розрізати пухирі, видаляти смолисті речовини, що прилипли до
обпеченого місця, віддирати шматки одягу, які прилипли до рани.
При опіках очей електричною дугою роблять холодні примочки з розчину борної
кислоти, потім потерпілого направляють у медпункт.
3.4. Перша допомога при проникненні чужорідних тіл.
При впевненості, що чужорідне тіло без лікарської допомоги може бути успішно
видалене з-під нігтя або з іншої ділянки тіла, його видаляють. Місце поранення змазують
йодною настойкою і накладають пов’язку. Якщо немає впевненості в успішному видаленні
чужорідного тіла, потерпілого відправляють у медпункт. Чужорідні тіла, що знаходяться в
безпосередній близькості від великих судин або у порожнинах тіла, при наданні, першої
допомоги не видаляють. Видаляє чужорідне тіло, що попало в рану, лікар.
Чужорідне тіло з очей видаляють промиванням (розчином борної кислоти або чистою
водою; напрямок струменю – від скроні до носа).
Чужорідні тіла, що потрапили в дихальне горло або стравохід, видаляє лікар.

3.5. Перша допомога при теплових ударах.
При появі різких ознак теплового або сонячного удару потерпілого негайно виводять
на свіже повітря або в тінь, потім його кладуть, розстебнувши одяг, що стискує, на голову і на
серце кладуть холодні компреси, дають пити у великій кількості холодну воду, у тяжких
випадках потерпілого обливають холодною водою.
Запам’ятайте! Небезпека сонячного і теплового удару збільшується при фізичному
навантажені і відсутності води. Організм не встигає прохолоджуватися і швидко
перегрівається.
Перша допомога:

Постраждалого необхідно укласти, піднявши вище голову, у тінь або прохолодне
приміщення, зняти одяг.

Найголовніше – охолодити організм. Необхідно прикласти холодні компреси на
голову, шию, груди, можна обгорнути тіло мокрим простирадлом. Охолодження не повинно
бути різким і швидким.

Якщо людина не знепритомніла, її треба напоїти холодною, трохи підсоленою
водою, алкогольні напої виключаються.

При втраті свідомості потрібно покласти постраждалого на бік. При порушенні
дихання негайно починають робити штучне дихання.

Буває, що погано людині стає вже вдома. Тоді добре допомагає обтирання оцтом,
розбавленим пополам з водою. Одночасно треба давати холодні напої невеличкими ковтками
кожні 3-5 хвилин. Можна поставити холодну клізму, а також дати жарознижуючу таблетку.

В усіх випадках перегрівання організму, треба терміново викликати лікаря.

Попередження перегрівання організму полягає в дотриманні норм прийому
сонячно-повітряних ванн, що особливо важливо для дітей та осіб, що мають захворювання
серцево-судинної системи.

Уникнути сонячного удару дуже просто: одяг повинен бути з легкої нещільної
тканини, світлий, треба носити головний убір. По можливості, дотримуватись питного
режиму, не сидіти довго на сонці. Намагатися не зловживати витривалістю свого організму,
більше знаходитися у холодку, періодично прохолоджуватися.
При припиненні дихання або його утрудненні до прибуття лікаря потерпілому роблять
штучне дихання.
3.6. Перша допомога при переохолодженні та обмороженні.
Запам’ятайте! Серце зупиняється при температурі тіла 26оС.
Попередження переохолодження організму:

Обмежуйте час перебування у воді при купанні і регулюйте перерви між
заходами у воду. Здоровим дітям дошкільного віку можна купатися у водоймах при
температурі води +23-24оС 1-3 хвилини і не більше 2-3 разів на день; дітям шкільного віку –
при температурі води +20-21оС перебування у воді збільшувати поступово – від 3-5 до 10-15
хвилин, до ознобу не повинні купатися люди будь-якого віку.

Допустимий час перебування людини у воді:
o
5-8 хвилин при температурі води нижче 2оС;
o
10-15 хвилин при температурі води 2-3оС;
o
210-270 хвилин при температурі води 10-15оС;
o
420-540 хвилин при температурі води 24оС.

Одягайтесь відповідно до сезону.
Основні причини переохолодження організму – тривале перебування у воді або
навіть короткочасне перебування в крижаній воді.
Симптоми: озноб, тремтіння, синюшність шкіри, губів, зниження температури тіла,
біль у пальцях рук і ніг, поява “гусячої шкіри”, позіхання, гикавка, затемнення свідомості. У
постраждалого наступає апатія, сонливість, загальна слабкість, поверхневе дихання. Ступінь і
швидкість переохолодження залежать від температури води та адаптації організму до холоду.
Перша медична допомога при переохолодженні.

Легкий ступінь переохолодження (озноб, м’язове тремтіння, загальна слабкість,
утруднене пересування, блідість шкіри):

одягніть тепло постраждалого, напоїть гарячим чаєм або кавою.

змусьте виконувати інтенсивні фізичні вправи. Подальше купання в цей день
припиняється.
Середній ступінь переохолодження (синюшність губів і шкіри, ослаблення дихання,
пульс стає рідшим, з’являється сонливість, втрачається спроможність до самостійного
пересування):

розітріть постраждалого вовняною тканиною, зігрійте під теплим душем (якщо
його поміщаєте у ванну, то температуру води підвищуйте поступово від 30-35оС до 40-42о);

зробіть масаж усього тіла;

тепло одягніть постраждалого та укладіть в ліжко, зігрійте грілками (зігрівання
повинно бути поступовим, щоб не було різкого перепаду температур);

викличте лікаря.
Важкий ступінь переохолодження (з’являється втрата свідомості, життєві функції
поступово вгасають):

негайно викличте лікаря;

виконайте всі заходи першої допомоги, як і при середньому ступені
переохолодження.
Обмороження виникає при місцевій дії холоду на тіло. Холод, діючи на судини,
спричиняє до їх звуження, в результаті, цього відбувається недостатнє кровопостачання
певної ділянки тіла, що проявляється у побліднінні шкіри. Якщо вчасно не буде надано першу
допомогу, то це може спричинити до відмирання тканин.
У залежності від об’єму ураження тіла розрізнюють чотири ступені відмороження:
1 – збліднення і почервоніння-шкіри до втрати чутливості;
2 – утворення пухирів;
3 – 4 – омертвіння (некроз) відморожених ділянок тіла.
Перша допомога. Головним завданням першої допомоги є відновлення кровообігу.
При відмороженні першого ступеня рекомендується робити водяні ванни (вода –
кімнатної температури) або ж легкий масаж (чистими руками) уражених ділянок тіла до їх
зігрівання. Відморожені місця не можна розтирати снігом, шерстяною рукавичкою тощо,
тому що такі заходи можуть пошкодити шкіру з наступним інфікуванням тканин. Після
зігрівання обморожених ділянок на них накладають пов’язку з борною маззю або вазеліном,
добре укутують дають потерпілому теплий напій.
При відмороженнях другого і третього ступенів першу допомогу потерпілому надають
у помірно теплому приміщенні. Відморожені ділянки тіла миють водою кімнатної
температури, потім на них накладають марлю, змочену у воді, яку поступово нагрівають.
Одночасно потерпілий повинен рухати кінцівками. Після відновлення кровообігу
уражену ділянку накривають чистою марлею і перев’язують. Потерпілому дають пити теплі
напої. Потім слід потурбуватися про його транспортування в лікувальний заклад.
При легкому ступені переохолодження тіло розігрівають розтирання, дають випити
кілька склянок теплої рідини. При середньому і тяжкому ступенях – тіло енергійно
розтирають вовняною тканиною до почервоніння шкіри, дають багато пити.
3.7. Загальне замерзання.
Замерзання починається з відчуття остуди, в’ялості, утоми, людина втрачає сили,
настає сонливість, потерпілий засинає, при цьому тіло його клякне, дихання і серцева
діяльність слабшає і вже у сні настає смерть.
Перша допомога. Людину, що замерзає, кладуть у слабо натопленому приміщенні,
потім його кладуть у ванну з водою кімнатної температури. При відсутності можливості
приготувати ванну, тіло потерпілого миють холодною водою, а потім – водою більш високої
температури. Після того, як настає почервоніння шкіри і минає задубілість кінцівок, відразу ж
розпочинають оживлення потерпілого.

Після повернення пам’яті, потерпілого слід напоїти чаєм або ж чорною кавою, укутати
теплою ковдрою і організувати його швидке транспортування в лікувальний заклад.
3.8. Перша допомога при отруєнні.
При харчовому отруєнні потерпілому кілька разів промивають шлунок (примушують
випити 1,5-2 л води, а потім викликають блювання подразненням кореня язика) до появи
чистих промивних вод. Можна дати 8-10 таблеток активованого вугілля. Потім дають багато
чаю, але не їжу. Якщо після отруєння пройшло 1-2 год., і отрута надходить вже із шлунку до
кишечнику, то викликати блювання даремно. У такому випадку необхідно дати потерпілому
проносне (2 столові ложки солі на 1 склянку води). Для зменшення всмоктування отрути
слизовою оболонкою шлунково-кишкового тракту потерпілому можна дати розведені
крохмаль або молоко.
Щоб запобігти зупинці дихання і кровообігу, необхідне постійне спостереження за
потерпілим.
При отруєнні діоксином вуглецю потерпілого виносять на свіже повітря і дають йому
кисневу подушку, а якщо він не дихає-роблять штучне дихання. Причини - вдихання чадного
газу, генераторного газу, продуктів горіння, диму, внаслідок чого в крові блокується зв’язок
гемоглобіну з киснем і обмежуються умови для його перенесення кров’ю від легень до
тканин. Ознаки – шкіра яскраво-рожева, поява відчуття подразнення слизових оболонок
дихальних шляхів (кашель, відчуття тепла в грудях), очей, головні болі запаморочення, шум у
вухах, загальна слабкість, нудота, блювання, слабий пульс, непритомність (при легкому
отруєнні), нерухомість, судоми, порушення зору, дихання, роботи серця, втрата свідомості
протягом навіть діб (при тяжкому отруєнні).
При отруєнні парами аміаку слід робити інгаляцію теплою парою, що вміщує 1 – 2%ний розчин, лимонної кислоти (з чайника через паперову трубку). При ураженні аміаком очей
необхідно провести сильне промивання очей струменем води. Не можна забинтовувати очі,
накладати на них пов’язку.
При отруєнні формаліном потерпілого виводять з приміщення, промивають слизову
оболонку 2%-ним розчином двовуглекислої соди, роблять інгаляцію з того ж розчину; у
тяжких випадках дають вдихати кисень.
При отруєнні кислотою, якщо немає симптомів, що свідчать про прорив стравоходу
або шлунка,, потерпілого слід напоїти розчином питної соди, молоком або ж простою водою.
При отруєнні лугом, потерпілого поять оцтовою водою, лимонним соком, молоком.
Причини - попадання лужних сполук натрію й калію у дихальні шляхи. Ознаки –
неприємний лужний присмак у роті, кашель, різка печія слизових оболонок очей і гортані,
біль за грудиною, розширення зіниць, різка слабкість, загальні судоми.
При наявності підозри про прорив (нестерпний біль за грудною кісткою або в ділянці
шлунка) потерплому не слід нічого давати пити і його необхідно негайно транспортувати в
лікувальний заклад.
3.9. Перша допомога при ураженні електричним струмом.
Рятування потерпілого від електричного струму залежить від швидкості звільнення
його від струму, а також від швидкості і правильності надання потерпілому першої допомоги.
Зволікання і тривала підготовка можуть спричинити загибель потерпілого.
При наданні допомоги потерпілому від електричного струму необхідно таке. Звільнити
потерпілого від контакту з струмоведучими проводами або предметами, додержуючись
заходів особистої безпеки. При цьому негайно вимикають ту частину струмоведучої
установки, до якої доторкається потерпілий. Якщо є припущення, що при вимиканні
потерпілий може впасти з висоти, слід вжити заходи для запобігання падінню.
При неможливості швидкого вимкнення струмоведучих частин, потерпілого слід
відокремити від них, для цього необхідно користуватися підручними матеріаламинепровідниками, наприклад сухою палкою, дошкою, вірьовкою (не можна використовувати
металеві, і мокрі предмети). Якщо одяг сухий і відстає від тіла, то потерпілого можна відтягти
від струмоведучих частин, остерігаючись доторкання до оточуючих металевих предметів і
тіла потерпілого.

Для того, щоб той, хто надає допомогу потерпілому, сам не був уражений струмом, він
повинен надіти гумові рукавиці або обгорнути руки сухою тканиною, можна ізолювати себе
від землі, узявши гумові чоботи, ставши на суху дошку або на струмоізолюючю підстилку.
Розімкнути струмоведуче коло можна, відділивши потерпілого від землі (при цьому
дотримуються необхідних запобіжних заходів) або перерубавши (перерізавши) струмоведучі
проводи. Для цього використовують сокиру з сухою дерев’яною ручкою або відповідний
інструмент з ізольованими ручками.
Після звільнення потерпілого від дії електричного струму його кладуть на спину (на
тверду поверхню), розстібають одяг (ремінь), що стискає, або взагалі звільняють від нього,
потім оглядають порожнину рота (витягають сторонні предмети).
Якщо потерпілий притомний, його кладуть у зручне положення, накривають теплим
покривалом (ковдрою, пальтом, тілогрійкою тощо і залишають у стані спокою до прибуття
лікаря, стежачи за станом дихання) пульсу.
При втраті потерпілим пам’яті, але збереженні стійкого дихання і пульсу, слід
покласти під нього підстилку, забезпечивши приплив свіжого повітря, давати нюхати
нашатирний спирт. Якщо потерпілий дихає рідко і судорожно або в нього відсутні ознаки
життя (дихання, серцебиття, пульс), роблять штучне дихання і масаж серця до прибуття
лікаря.
3.10. Втрата свідомості.
Втрата свідомості (ВС) - це стан, коли людина не реагує ні на що, нерухома, не
відповідає на запитання.
Причини можуть бути різні, але всі вони пов'язані з ураженням центру свідомості мозку (при травмах, нестачі кисню, замерзанні, тощо).
Ознаки ВС виявляються у широкому спектрі симптомів, починаючи від шоку,
непритомності й закінчуючи станом клінічної смерті. При ВС велику небезпеку для життя
потерпілого становить западання язика і потрапляння блювотних мас у дихальні шляхи, що
призводить до її закупорювання.
Допомога. Передусім потерпілого потрібно винести з місця події, потім вивільнити
дихальні шляхи, покласти на бік. У разі зупинення дихання і серцебиття треба розпочати
оживлення методом штучного дихання і масажу серця. Людину, що втратила свідомість, не
можна намагатися напоїти, транспортувати її треба у фіксованому стані на боці.
3.11. Штучне дихання і зовнішній масаж серця.
Перш ніж приступити до проведення штучного дихання, необхідно в якомога короткий
строк підготувати потерпілого. Для цього його швидко звільняють від одягу, що стискає
дихання (розстібають комір, послаблюють або знімають ремінь брюк, розв’язують шарф,
галстук тощо), звільняють рота від сторонніх предметів (якщо є штучні щелепи, їх
видаляють) і слизу (протирають порожнину рота хусточкою, марлею або кінцем сорочки).
Якщо рот потерпілого міцно стиснутий, слід його розкрити. Для цього вказівними пальцями
беруть за кути нижньої щелепи, і упираючись великими пальцями у верхню щелепу,
висуваючи нижню щелепу вперед і утримуючи її в цьому положенні, швидко переводять
пальці на підборіддя, відтягуючи його вниз, розкривають рот потерпілому.
Найбільш ефективним способом штучного дихання, що знайшов широке застосування,
є спосіб “з рота в рот” або “з рота в ніс”.
Вдування повітря з рота людини, що надає допомогу, проводять через марлю, носову
хусточку або через тверду трубку в рот потерпілому. При вдуванні повітря в рот потерпілому
затискають ніс, а при вдуванні в ніс закривають його рот.
Людина, яка надає допомогу, стає на коліна біля голови потерпілого, краще з правого
боку, і кладе ліву руку на його лоб, затискуючи пальцями потерпілому ніс; прикривши його
рот марлею або носовою хусточкою, робить глибокий вдих, а потім, притиснувшись ротом до
рота потерпілого, вдуває в нього повітря, роблячи енергійний видих. Внаслідок такого
вдування, що замінює вдих, повітря надходить у легені потерпілого. Згодом завдяки
еластичності легеневої тканини і грудної клітки настає пасивний видих. При цьому рот

потерпілого повинен бути відкритим. Вдувати повітря слід ритмічно, з однаковим інтервалом,
12–15 разів на хвилину.
Так само роблять штучне дихання способом "рот до носа", тільки повітря вдувають
через ніс, а рот потерпілого закривають. Ефективність штучного дихання підвищується, коли
застосовувати спеціальні S-подібні повітроводи, які забезпечують прохідність верхніх
дихальних шляхів.
Положення голови потерпілого під час виконання штучного дихання, очищенні рота і
глотки та саме проведення штучного дихання показано на мал. 1–5.

Мал. 1. Положення голови потерпілого під час виконання штучного дихання.

Мал. 2. Очищення рота і глотки.

Мал. 3. Виконання штучного дихання способом "рот в рот".

Мал. 4. Проведення штучного дихання способом "з рота в ніс".

Мал. 5. Способи штучного дихання.
Іноді бувають випадки (при сильному пошкодженні обличчя), коли проводити штучне
дихання з "легенів у легені" неможливо. В цих випадках слід скористатися одним із способів:
І – за Сильвестром, II – за Нільсеном, III – за Шефером, IV – за Калістовим.
Штучне дихання слід виконувати доти, доки у потерпілого не відновиться самостійне
ритмічне дихання. Якщо штучне дихання розпочинають робити своєчасно і проводять його
правильно, то самостійне дихання відновлюється через 1…2 хвилини. Однак часом штучне
дихання потрібно проводити 1 -1,5 години, принаймні доти, доки на місце нещасного випадку
не прибудуть медичні працівники.
Зауважимо, що робити штучне дихання нелегко. Той, хто надає допомогу, особливо
при надто енергійному вдуванні повітря, може навіть відчути запаморочення, слабкість,
знепритомніти. Тому бажано, щоб приблизно через кожну 1–2 хвилини особи, які виконують
штучне дихання, змінювали одна одну. Це підвищить ефективність допомоги потерпілому.
При тяжких ушкодженнях часом припиняється дихання і серцева діяльність. Тоді у
потерпілого настає так звана клінічна смерть. У нього не промацується пульсація сонної
артерії на шиї, не прослуховується серцебиття, припиняється дихання, зіниці розширюються,
шкірні покриви й слизові оболонки губ – синюшні. Через 5–6 хвилин після настання клінічної
смерті відбуваються необоротні зміни в нервових клітинах центрів головного мозку, що
керують життєво важливими функціями організму. Внаслідок цього настає біологічна смерть.
З клінічної смерті потерпілого можуть вивести лише негайні (не пізніше як через 4–5 хвилин
після її настання) й енергійні заходи, спрямовані на відновлення серцевої діяльності та
дихання. Необхідно пам'ятати, що кожна втрачена секунда може стати фатальною. Порядок
дій у цьому випадку:
- впевнитися у відсутності пульсу на сонній артерії;
- звільнити грудну клітку від одягу та розстібнути пояс;
- прикрити двома пальцями клиновидний відросток;
- нанести різкий удар кулаком по грудині;
- перевірити, з'явився пульс чи ні. Якщо пульс відсутній, удар можна повторити.
Якщо після вказаних вище дій пульс не прослуховується, негайно приступити до
виконання штучного дихання та непрямого масажу серця.
При відсутності у потерпілого дихання і пульсу одночасно з штучним диханням
негайно приступити до виконання непрямого масажу серця.
Підготовка потерпілого до проведення зовнішнього масажу серця аналогічна
підготовці до проведення штучного дихання. Додатково слід оголити тільки груди
потерпілого. Людина, що надає допомогу, повинна знаходитись у безпосередній близькості
від потерпілого, збоку від нього, і з таким розрахунком, щоб було зручно здійснювати
почергово нахил і піднімання над тілом потерпілого.
Зовнішній масаж серця здійснюється ритмічним стисненням передньої стінки грудної
клітки, при натисканні на нижню ділянку грудини, за якою розташоване серце. Спочатку
визначають нижню третину грудини, яка є місцем прикладання зусиль. Людина, що надає
допомогу, кладе на це місце верхній край долоні розігнутої до відказу руки, на неї накладає,
другу руку і натискає на грудну клітку, потерпілого, допомагаючи собі при цьому нахилом

тулуба. При натисканні нижня ділянка грудини повинна опускатися на 3 – 4 см, а в повних
людей – на 5 – 6 см. У інтервалах між натисканнями руки з грудної клітки знімають, щоб дати
можливість їм випростатись.
Як вже зазначалось, закритий масаж серця проводять одночасно з штучним диханням.
При цьому вдування проводять у проміжках між натисканням, якщо це не вдається – роблять
спеціальну паузу між 4-6 натисканнями. У практиці зустрічаються випадки, коли закритий
масаж серця і штучне дихання доводиться робити одній людини. У такій ситуації операції
чергуються: після 2-3 вдувань повітря роблять 2-5 натискань на грудну клітку. Для перевірки
появи пульсу масаж припиняють на 2 – 3 секунди.
Роблячи непрямий масаж серця, потерпілого кладуть спиною на тверду поверхню
(шосе, дорогу і т. ін.). Той, хто надає допомогу, стає на коліна збоку (краще справа) біля
потерпілого і, поклавши кисті рук одну на другу в нижній частині грудини, робить енергійний
поштовх, натискаючи на груднину так, щоб вона зміщувалася приблизно на 4–5 см у напрямі
хребта. При цьому стискається серце між грудиною і хребтом, кров із порожнини серця
виштовхується в кровоносні судини. Оскільки стінка грудної клітки еластична, то вона
повертається у вихідне положення, а порожнини серця наповнюються кров'ю. Поштовхи слід
робити ритмічно, близько 60 разів на хвилину.
Дітям, особливо молодшого віку, непрямий масаж серця можна робити однією рукою
або навіть двома пальцями, але частоту поштовхів треба збільшити до 100–120 разів на
хвилину.
У разі відсутності дихання непрямий масаж серця поєднують із штучним диханням.
Щоправда, це потребує чималих зусиль. Тому бажано, щоб потерпілим у стані клінічної
смерті допомогу надавало двоє людей, одна робить непрямий масаж серця, друга – штучне
дихання. Після кожного вдування повітря в легені потерпілого чотири рази натискають на
грудину. Під час вдування повітря не можна стискати грудну клітку.
Непрямий масаж серця і штучне дихання зазвичай може робити й одна людина (мал.
6). У такому разі після кожного вдування повітря в рот або в ніс натискають чотири рази на
грудину.

Мал. 6. Виконання штучного дихання та зовнішнього масажу серця.
Показником ефективності непрямого масажу серця і штучного дихання є порозовіння
шкірних покривів, звуження зіниць, поява на великих артеріях (стегновій, сонній) пульсових
поштовхів синхронно натисканню на грудину і, нарешті, відновлення самостійного дихання й
серцебиття.
Непрямий масаж серця і штучне дихання слід проводити до відновлення серцевої
діяльності й дихання. При цьому необхідно не втрачати пильність та не забувати про
можливість нової зупинки серця та дихання. Щоб не пропустити цей момент, необхідно
стежити за зіницями, кольором шкіри, диханням, перевіряти частоту і ритмічність пульсу.
Положення людини, яка надає допомогу, місце розташування її рук при виконанні
зовнішнього масажу серця і визначення пульсу по сонній артерії показано на мал. 7 -10.

Мал. 7. Положення того, хто надає допомогу під час виконання зовнішнього масажу серця.

Мал. 8. Місце розташування рук під час виконання зовнішнього масажу серця.

Мал. 9. Правильне положення рук під час виконання зовнішнього масажу
серця і визначенні пульсу сонної артерії (пунктиром).

Мал. 10. Проведення штучного дихання та зовнішнього масажу серця двома особами.
Коли ці дії не дають ефекту, то їх припиняють, однак тільки після огляду потерпілого
медичним працівником.
3.12. Шок.
Причини – сильний біль, втрата крові, утворення у пошкоджених тканинах шкідливих
продуктів, що призводять до виснаження захисних можливостей організму, в наслідок чого
виникають порушення кровообігу, дихання, обміну речовин. Ознаки – блідість, холодний піт,
розширені зіниці, короткочасна втрата свідомості (знепритомніння), посилені дихання і
пульс, зниження артеріального тиску. Під час важкого шоку – блювання, спрага, попелястий

колір обличчя, посиніння губ, мочок вух, кінчиків пальців. Інколи може спостерігатися
мимовільне сечовиділення.
Допомога. Запобігання розвитку шоку є своєчасна ефективна допомога, яка надається
при будь-якому пораненні. Якщо шок посилився, потрібно надати допомогу, яка відповідає
виду поранення (наприклад, зупинити кровотечу, іммобілізувати переломи, тощо). Потім
потерпілого треба закутати у ковдру, покласти в горизонтальне положення з дещо опущеною
головою. У разі спраги, коли немає пошкоджень внутрішніх органів, дають пити воду.
Заходами, що перешкоджають виникненню шоку, є: тиша, тепло (але не перегрівання),
зменшення болю, пиття рідини.
3.13. Гіпоксія (кисневе голодування).
Головною причиною виникнення розладів діяльності організму є зниження напруги
кисню у крові - гіпоксія.
Виникає в усіх випадках, коли є зниження парціального тиску кисню у дихальному
середовищі (внаслідок герметизації кабіни літака в горах), а також під час запалення легень,
інших порушень легеневої тканини, редукції гемоглобіну внаслідок отруєння чадним газом.
Гостра гіпоксія може виникнути внаслідок тривалої затримки дихання під час пірнання,
внаслідок інтенсивного фізичного навантаження. Ознаки - виявляються залежно від
швидкості падіння парціального тиску кисню у дихальній суміші. Розрізняють чотири стадії: І
- збільшення легеневої вентиляції, прискорення пульсу, легкі запаморочення, підвищення
артеріального тиску; II - послаблення мислення, дихання й пульс часті, стукіт у скронях,
запаморочення, інколи настає періодичне дихання; ІІІ - посиніння шкіряних покривів,
сплутаність мислення, нудота, блювання, клінічні судоми, знепритомніння; IV знепритомніння, можливе зупинення дихання, після чого на деякий час серце продовжує
скорочуватись. Відсутність чітких ознак кисневого голодування робить його особливо
небезпечним.
Допомога. Максимально швидко забезпечують умови для нормального дихання
атмосферним повітрям, за можливістю дають вдихати чистий кисень. Якщо гіпоксія
супроводжується втратою свідомості і зупинкою дихання, роблять штучне дихання, непрямий
масаж серця. Після успішного здійснення реанімаційних заходів створюють спокій,
зігрівають потерпілого.
За встановлення ознак життя треба негайно розпочати надавання допомоги. Але навіть
і за відсутності перелічених ознак доти, доки немає певної впевненості у смерті потерпілого,
треба надавати йому допомогу в певному обсязі. Смерть має дві фази – клінічну і біологічну.
Клінічна смерть триває 5...7 хв., але незворотні явища в організмі ще відсутні. У цей період,
поки ще не сталося тяжких уражень мозку, серця та легень, організм можна оживити. Перші
ознаки біологічної смерті – це помутніння рогівки, деформація зіниці під час здавлювання,
трупне задубіння, трупні синюваті плями.
5. Транспортування потерпілого.
Транспортування – один із важливих елементів надання першої меддопомоги. Для
перенесення потерпілого використовують стандартні медичні носилки або їхню імпровізацію
з підручних матеріалів (щит, східці, намет, плащ, ковдра).
При перенесенні потерпілого слід вживати заходів, щоб не завдати йому болю.
Правила переносу і транспортування потерпілого.
1. Положення потерпілого на носилках на спині повинно бути з піднятою головою.
2. При пораненнях грудної клітки потерпілий повинен знаходитися в напівсидячому
положенні.
3. При ушкодженнях хребта і нижніх кінцівок - лежачи на спині на жорсткій основі
(щит, дошка, фанера тощо).
4. При ушкодженнях кісток тазу - на спині зі зігнутими в колінах ногами (валик під
колінами з ковдри тощо).
5. При ушкодженнях верхніх кінцівок - сидячи з підвішеною на косинці або бинті
рукою.

6. При переломах кісток кінцівок необхідно обов'язково накласти шину. З метою
створення для них максимального спокою не рекомендується перекладати потерпілого з
одних носилок на інші.
Якщо хворого переносять на руках дві людини, то можна використовувати такі
способи перенесення:
- „на замку” – носії стають поруч і з’єднують руки так, щоб утворилося сидіння
(„замок”). Якщо треба підтримувати потерпілого, то замок роблять із трьох або чотирьох рук.
На „замку” з чотирьох рук хворий сам тримається за шиї носіїв;
- „один за одним” – один із носіїв підходить до хворого з боку голови та підхоплює
його під пахви зігнутими в ліктях руками, інший стає під ногами хворого спиною до нього,
охоплює ноги хворого під коліньми. Перший носій не повинен з’єднувати свої руки на грудях
потерпілого, щоб не утруднювати йому дихання. Обоє носіїв одночасно піднімають і
переносять хворого;
- у положенні лежачи – носії підходять до нього зі здорового боку й опускаються на
одне коліно. Той, хто стоїть біля голови, підсуває під спину одну руку, а другу – під поперек,
другий носій підсуває свої руки під стегна та гомілки хворого, потерпілий охоплює руками
шию першого носія;
- за допомогою лямки, складеної „вісімкою”, - два носії стають поруч, надягають на
себе лямку, складену „вісімкою” так, щоби перехрест ременя лямки виявився між ними на
рівні тазостегнових суглобів, а петлі були перекинуті з одного носія через праве, у другого
через ліве плече. Потім носії опускаються один на праве, а другий – на ліве коліно,
піднімають транспортованого та кладуть його на свої зімкнуті коліна, підводять лямку під
сідниці хворого й одночасно встають на ноги;
Якщо хворого переносять три людини, всі стають зі здорового боку потерпілого й
опускаються на одне коліно. Перший носій підводить руки під голову та лопатки, другий під
поперек і хрестець, третій – під стегна та гомілки.
При перенесенні хворого на невелику відстань використовують різні підручні засоби
для творення сидіння: рушники, ціпки, поясні ремені, стільці та ін. Можна переносити хворих
за допомогою тканини, простирадла тканини, простирадла та мотузки, ковдри. Ноші можна
виготовити з підручних матеріалів: із двох жердин, з’єднаних дерев’яними розпірками та
переплетених лямками (мотузкою, ременем), з мішків і жердин тощо. У будь-якому разі
хворому слід забезпечити зручне положення, особливо постраждалій частині тіла, та
використовувати ті засоби перенесення, що не збільшують травми.
При різних видах переломів транспортування потерпілого має свої особливості.
Особливо небезпечні травми хребта. У таких випадках необхідно обережно, не
піднімаючи потерпілого, підсунути під його спину дошку, щит, лист фанери, двері тощо.
Якщо під руками немає нічого твердого, то у крайньому випадку можна транспортувати
потерпілого у звичайних м’яких ношах обличчям донизу.
При переломі ребер необхідно міцно забинтувати груди або стягнути їх рушником під
час видиху.
При ушкодженні тазу необхідно обережно стягнути його широким рушником,
шматком тканини, покласти потерпілого на тверді ноші (щит, широку дошку), надавши йому
пози „жаби”.
У разі травми голови необхідно покласти потерпілого, зробити йому на голову
охолоджувальний компрес. Щоб запобігти задушенню потерпілого у несвідомому стані від
западання язика або блювотних мас, його кладуть на бік або на спину, при цьому голова має
бути повернута вбік. Рот потерпілого, у разі необхідності. швидко і обережно звільняють від
блювотних мас, висовують вперед нижню щелепу, витягують язик. При першій можливості
потерпілого треба негайно транспортувати до лікувального закладу у супроводі особи, яка
вміє надавати допомогу при потребі оживлення. Транспортують потерпілого на спині з трохи
піднятою на подушці головою.
Найкраще транспортувати, переносити потерпілого слід на носилках (ношах). При
цьому можна використовувати підручні засоби: дошки, одяг тощо. Можна переносити

потерпілого на руках. Передусім потерпілого слід покласти на носилки, які застеляють
ковдрою, одягом тощо. Ставлять носилки з того боку потерпілого, де є ушкодження. Якщо
тих, хто надає допомогу, двоє, вони повинні стати з іншого боку носилок. Один підводить
руки під голову і грудину, інший — під крижі і коліна потерпілого. Одночасно без поштовхів
його обережно піднімають, підтримуючи ушкоджену частину тіла, й опускають на носилки.
Слід накрити потерпілого тим, що є під руками, — одягом, ковдрою. Якщо є підозра на
перелом хребта, потерпілого кладуть обличчям догори на тверді ноші (щит, двері). За
відсутністю цього можна використати ковдру, пальто. В такому разі потерпілого кладуть на
живіт.
При переломі хребта або нижньої щелепи, якщо потерпілий задихається, його кладуть
на носилки обличчям донизу.
При транспортуванні потерпілого на носилках по горизонтальній поверхні його слід
нести вперед ногами, а при підійманні в гору або по сходах – уперед головою. Для того, щоб
не гойдати носилки, ті, що несуть, повинні йти в ногу з трохи зігнутими колінами і, по
можливості, менше піднімати ноги, щоб запобігти поштовхам.
Знімання потерпілого з носилок слід проводити так само, як і при підніманні його для
укладання на носилки.
При перенесенні носилок на велику відстань, ті, що несуть, повинні нести їх на лямках,
прив’язаних до ручок носилок, перекинувши лямки через плече.
При перевезенні тяжко потерпілого краще, якщо це можливо, покласти його (не
перекладаючи) в машину на тих же носилках. Везти потерпілого слід обережно, уникаючи
тряски.
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