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Пам'ятка безпечної поведінки під час літніх канікул

1. Гуляти й гратися можна в місцях, які призначені для цього.

2. Небезпечними для ігор можуть бути сходи, підвали, горища, будівельні майданчики, 

ліфти.

3. Під час ігор у небезпечних місцях можна одержати травми й каліцтва різного ступеня

тяжкості.

4. Під час ігор не варто демонструвати свою хоробрість одноліткам, стрибаючи з великої

висоти, пірнаючи з крутих схилів на велику глибину, здираючись якнайвище на дерева.

5. Під час літнього відпочинку слід поводитися так, щоб не мати дорікань із боку 

дорослих.

6. Під час канікул слід, як і раніше, дотримуватися правил техніки пожежної безпеки.

7. Не можна брати в руки незнайомі предмети, кидати їх у вогонь, гратися ними. Найкраще

повідомити про місце їхнього знаходження дорослим. 

8. Під час відпочинку на узбережжі слід обов'язково дотримуватися правил поведінки на 

воді й поблизу неї. 

9. Одяг та взуття для відпочинку слід вибирати згідно із сезоном.

10. Після контакту зі свійськими тваринами слід добре вимити руки з милом.



Правила безпеки на воді

Варто пам'ятати, що основними умовами безпеки є:

• правильний вибір і обладнання місць купання;

• суворе дотримання правил поведінки під час купання і 

катання на плавзасобах на воді

ПІД ЧАС КУПАННЯ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

• залазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

• стрибати у воду з човнів, катерів, споруд, не призначених для цього;

• пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, високих берегів;

• використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від

автомобільних шин та інше знаряддя, не передбачене для плавання;

• плавати на плавзасобах у місцях, відведених для купання;

• вживати спиртні напої;

• забруднювати воду і берег, прати білизну й одяг у місцях, відведених для купання;

• підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

• допускати у воді грубі ігри, які пов'язані з обмеженням руху рук і ніг у воді;

• подавати помилкові сигнали небезпеки, заходити глибше, ніж по пояс людям, які не 

вміють плавати.



НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ НА ВОДІ:

• покладіть постраждалого на спину, на тверду поверхню;

• однією рукою відкрийте йому рота, пальцями іншої руки, завернутими у салфетку або носову

хустинку, видаліть з порожнини рота пісок, мул та інше;

• рукою, підкладеною під потилицю, максимально розігніть хребет в шийному відділі, за підборіддя

висуньте вперед нижню щелепу, утримуючи її в такому положенні однією рукою, другою стисніть крила

носу;

• наберіть повітря у свої легені, щільно охопіть відкритий рот пацієнта та зробіть пробне вдування

повітря в його легені, водночас "краєм ока" контролюйте підіймання грудної клітки. Якщо щелепи

постраждалого щільно стиснуті або є пошкодження щелепи, язика, губ, проведіть штучну вентиляцію не 

методом "рот в рот", а "рот в ніс", затискаючи при цьому не ніс, а рот. Кількість вдувань - 16-20 за 

хвилину;

• для зовнішнього масажу серця розташуйтесь збоку від хворого; основу долоні однієї кисті руки 

покладіть на передньо-нижню поверхню грудини, основу другої долоні в поперек першої, розігніть руки 

в ліктьових суглобах. Робіть ритмічні поштовхи всією масою тулуба, зміщуючи грудину в напрямку до 

хребта з частотою 80-100 рухів за хвилину;

• у випадку, коли рятувальник один, співвідношення кількості вдувань до натискувань на грудину 1:5, 

якщо рятувальників двоє - 2:15;

• через кожні 2 хвилини серцево-легеневу реанімацію необхідно на декілька секунд припинити для 

перевірки, чи не з'явився пульс на сонних артеріях. Масаж серця та штучну вентиляцію легень

необхідно проводити до відновлення дихання, пульсу, звуження зіниць, покращення кольору шкіри.



Правила поведінки біля водоймищ

1. Не загоряй надто довго — перегрієшся і отримаєш

сонячний удар.

2. Не купайся і не пірнай у воду після тривалого

перебування на сонці, тобі може стати погано. Купатися

краще вранці або ввечері, коли тепло, але не можна

перегрітися.

3. Ніколи не пірнай у незнайомих місцях! Тут може

виявитися неглибоко, а інколи на дні лежать гнилі колоди, 

гостре каміння, об яке можна поранитися, та густі

водорості, у яких легко заплутатися.

4. Не грай у тих місцях, звідки легко впасти у воду.

5. Не влаштовуй у воді ігор, пов'язаних із захватами.

6. Не вирушай у плавання на самодільних плотах.

7. Не ходи купатися на водоймища без супроводу

дорослих.

8. Не запливай на глибоке на надувних матрацах та 

кругах.



Дитячий травматизм

«Бережи свої очі!»
1. Не торкайся очей брудними руками, рукавами одягу тощо. 
Якщо в око потрапила порошинка, його треба промити
кип'яченою водою, а коли це неможливо — видалити її чистим 
носовичком.
2. Дотримуйся правил безпеки під час роботи у майстерні або
виконуючи хатню роботу.
3. Не нахиляйся низько над каструлею з окропом або сковорідкою, 
на якій шкварчить масло.
4. Будь дуже обережним із пральним порошком, розчинами для 
миття посуду та іншими хімічними речовинами. Перед 
застосуванням зверни увагу, на їхню упаковку — на ній має бути 
написано, як поводитись, якщо така речовина потрапила в очі. 
5. Обережно поводься із гострими предметами під час гри! 
Розмахуючи палицею перед обличчям товариша, ти можеш
випадково поранити йому око. 
6. Будь уважним під час прогулянок та забав. У лісі чи в саду око 
може поранити гостра гілка.
7. Якщо ти сильно пошкодив око, негайно звернися до лікаря!



Правила пожежної безпеки під час відпочинку на природі, в лісі.

Теплі літні дні сприяють відпочинку на природі. Більшість громадян виїздить за місто: на дачу, до води, 

у ліс. На жаль, на відпочинку люди забувають про правила поведінки в лісі, спричиняючи пожежі.

Перебуваючи в лісовій та парковій зоні на відпочинку, не забувайте дотримуватися вимог пожежної

безпеки:

• Виберіть місце для вогнища й обладнайте його.

• Ніколи не залишайте вогнище без догляду.

• Також небезпечною може бути просякнута мастилом, бензином, гасом чи іншою пально-мастильною

речовиною ганчірка.

• Пожежу може спричинити навіть заправка паливного баку машини при працюючому двигуні.

• Залишена на сонячній галявині пляшка чи уламок скла, фокусуючи сонячне проміння, здатні

спрацювати як запалювальні лінзи. Це досить часто призводить до самозагоряння лісових масивів.



Правила протипожежної безпеки

1. Не грайся із сірниками та запальничками.

2. Не запалюй свічки та бенгальські вогні без нагляду.

3. Не залишай іграшки, книжки, одяг біля увімкнених обігрівачів, не суши речі над газовою плитою.

4. Не пали багать у сараях, підвалах, на горищах,

5. Не вмикай багато електроприладів одночасно, електромережа може згоріти.

6. Обов'язково вимикай електроприлади, коли ідеш із дому. Але не тягни за дріт руками, обережно вийми штепсель із розетки.

7. На дачі або у селі не відкривай грубку — від маленької вуглинки, що випаде з неї, може статися пожежа.

Якщо виникла пожежа, а дорослих немає вдома

1. Якщо вогонь невеликий, накинь на нього товсту ковдру або залий водою.

2. Якщо горить шнур електроприладу, перш ніж залити полум'я водою, вийми штепсель електроприладу з розетки. Гасити

увімкнені електроприлади водою не можна!

3. Якщо тобі не вдалося самостійно загасити вогонь, вибігай з квартири і клич на допомогу або дзвони за номером 1- 01.

4. Зателефонувавши до пожежної частини, чітко називай свої прізвище та адресу і повідом, що горить.

5. Не намагайся врятуватися від пожежі у шафі, кладовці або іншому тісному місці — можеш учадіти там від газів, що

виділяються під час горіння.

6. Не можна відкривати вікно, доки вогонь у кімнаті не згас — свіже повітря підживить його і полум'я спалахне з новою 

силою.

7. Доки чекаєш на пожежників, не панікуй, шукай вихід із кімнати, але не намагайся вистрибнути у вікно.

8. Довірся пожежним, виконуй усе, що вони накажуть тобі.

9. Якщо ти знаєш, що хтось не може вийти з будинку, який горить, повідом про це дорослих або пожежних



Що робити, якщо пахне газом

1. Якщо хтось із дорослих удома, негайно скажи їм про це.

2. Відкрий усі вікна та кватирки, провітри помешкання.

3. Перевір, чи перекриті на плиті конфорки горілок.

4. Якщо ти вдома один, негайно телефонуй до служби газу за номером 1-04.

5. Ні в якому разі не вмикай світло у загазованому та сусідніх приміщеннях і не запалюй вогонь.

Правила електробезпеки

Перш ніж увімкнути побутовий прилад у штепсельну розетку, необхідно оглянути, чи не пошкоджена вилка та перевірити

неушкодженість ізоляції електричного проводу;

для того, щоб вимкнути побутовий прилад зі штепсельної розетки, потрібно триматись за вилку, а не за шнур;

не вставляти у штепсельну розетку цвяхи, шпильки та інші предмети;

не ремонтувати пошкоджені вимикачі, лампові патрони, штепсельні розетки, які знаходяться під напругою;

не проводити заміну перегорілих або пошкоджених електричних лампочок, які ввімкнуті в освітлювальну мережу;

не вбивати цвяхи в стіни у місцях можливого знаходження електропроводки;

не підніматись по опорах ліній електропередач до електропроводів та на дахи споруд, над якими проходять електричні

проводи;

не проводити ігри поблизу ліній електропередач;

у разі виявлення обірваного проводу лінії електропередач, ні в якому разі не наближатись до нього і негайно повідомити про 

це дорослих;

не влізати на територію загороджених трансформаторних підстанцій та в їх приміщення.



Шановні батьки!

Пам'ятайте, що літні канікули для дітей - це можливість

набратися свіжих сил, оздоровитися, закріпити набуті знання

і використовувати їх у домашніх умовах. Звертаємо увагу на

організацію відпочинку Вашої дитини під час канікул.

Приділяйте, будь ласка, більше уваги своїй дитині. Залучайте

до виконання домашніх обов’язків. Тримайте під контролем

проведення дозвілля сина (доньки) за межами дому у вечірній

час.

Гарних вам канікул!


