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Пам'ятка 

"Правила поведінки на воді" 

Літо - чудова пора для відпочинку дітей, а вода - дивовижній засіб оздоровлення дитячого 

організму. Але купання корисно лише при розумної і безпечної поведінки. 

Дітям необхідно суворо дотримуватися правил поведінки на воді влітку, знати правила 

надання першої допомоги на воді собі і оточуючим в разі потреби. 

Безпечний відпочинок на воді - це не тільки вміння добре плавати, а й дотримання правил 

безпечної поведінки на воді, контроль своїх сил, дотримання обережності, і дисципліни. 

Пам'ятка щодо правил поведінки на воді містить основні вимоги безпеки під час перебування 

на водоймах, купання, пересування на човнах, катамаранах і т.д. 

Правила поведінки на воді 

1. Перед купанням відпочинь, не заходь у воду розпаленим або спітнілим, зроби невелику 

розминку. 

2. Заходь в воду повільно і обережно, зайшовши в воду по пояс, зупинись і швидко занурся з 

головою. 

3. Не відпливай далеко від берега, не запливай за розмітку, буйки. 

4. Не перебувай у воді довше 15 - 20 хвилин. 

5. У воді не стій без руху, плавай і купайся. 

6. Не плавай один, особливо, якщо не впевнений в своїх силах. 

7. Не влаштовуй у воді ігор, пов'язаних з хапання один одного за ноги, руки. 

8. Якщо щось налякало тебе в воді, не кричи, в легені може потрапити вода. 

9. Не заходь у воду вище пояса, якщо не вмієш плавати або плаваєш погано. 

10. Не запливай в місця руху моторних човнів, скутерів, суден і не наближайся до них. 

11. Якщо бачиш, що моторний човен або скутер рухається на тебе, махай руками, щоб тебе 

помітили, і відпливай в сторону. 

12. Не запливай далеко на надувному матраці або колі, надувний плавальний засіб може 

вийти з ладу або тебе віднесе вітром далеко від берега. 

13. Не намагайся плавати на колодах, дошках, саморобних плотах. 

14. Розраховуй свої сили при запливі так, щоб їх вистачило на зворотний шлях. 

15. При появі втоми спокійно пливи до берега, деякий час можна відпочити лежачи або 

пливучи на спині. 

16. Не старайся глибоко пірнати або плисти якомога довше під водою. 

17. Не пірнай в незнайомих місцях - на дні можуть виявитися камені, корчі, металеві прути і 

т.д. 

18. Не чіпляйся за човна, не залазь на бакени, буйки і т.д .; 

19. На воді стеж за молодшими братами (сестрами). 



На воді необхідно пам'ятати! 

1. Краща погода для купання: ясна безвітряна погода. 

2. Необхідна температура повітря для купання: 25 і більше градусів. 

3. Необхідна температура води для купання: не нижче 18 градусів. 

4. Краще час для купання: з 8 до 10 години ранку і з 17 до 19 години вечора. 

5. Не рекомендується купатися раніше, ніж через 1,5 години після їжі. 

6. Не можна купатися в штормову погоду або в місцях сильного прибою. 

7. Купатися дозволяється в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. 

8. Для тих, хто не вміє плавати купатися необхідно тільки в спеціально обладнаних місцях 

глибиною не більше 1,2 метра. 

9. Купайся там, де поблизу є дорослі. 

10. Не купайтеся в забруднених водоймах, в яких є ями і б'ють ключі! 

12. Не купайся в заболочених місцях і там, де є водорості або твань. 

10. Купання в нетверезому вигляді заборонено! 

11. Купання вночі заборонено! 

13. Перед купанням в незнайомих місцях спочатку обстежуй дно. 

14. Не пірнай в незнайомих місцях. 

15. Якщо судомою звело м'язи, лягай на спину і пливи до берега, постарайся розтерти 

зведений м'яз рукою. Стримуйся на воді і клич на допомогу. 

16. Заборонено подавати крики помилкової тривоги. 

17. Якщо втомився, а до берега далеко, відпочинь, прийнявши положення «лежачи на спині»! 

18. Потрапивши в швидку течію, не слід намагатися плисти проти нього, пливи за течією по 

діагоналі до берега. 

19. Опинившись у вирі, не піддавайся паніці. Зроби великий вдих і, занурившись у воду, 

зроби сильний ривок і під водою пливи в сторону за течією, через кілька метрів спливай на 

поверхню. 

20. Заплутавшись у водоростях, не роби різких рухів. Ляж на спину і намагайся повільно і 

спокійно виплисти в ту сторону, звідки приплив. Якщо не вдається, звільни від рослин руки, 

підтягни обережно до себе одну ногу і звільни її руками, потім іншу. 

21. Тривале перебування у воді може привести до сильного переохолодження тіла і 

небезпечною для життя судомою. 

22. Паніка - основна причина трагедій на воді. Ніколи не піддавайтеся паніці. 

23. При наданні допомоги не хапайся за людину, яка рятує тебе, довірся йому і намагайся 

допомогти своїми діями. 

Дотримання цих вимог на воді зробить відпочинок дитини 

повноцінним, корисним і безпечним! 
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Правила безпечної поведінки дітей на воді 

При суворому дотриманні учнями (вихованцями) правил техніки безпеки, правил безпечної 

поведінки дітей на воді влітку, діти в період довгоочікуваних літніх канікул не тільки 

відпочинуть, а й збережуть і зміцнять своє здоров'я. 

Щоб уникнути нещасного випадку, необхідно знати і дотримуватися наступних правил 

безпеки на воді: 

Якщо ви не вмієте плавати 

• необхідно мати при собі рятувальні засоби (коло, рятувальний жилет, нарукавники). 

• купатися можна тільки при наявності поруч батьків, дорослих. 

На воді дітям заборонено 

• вживати спиртні напої під час купання і жувати жуйку під час перебування у воді; 

• ходити до водойми одному; 

• підпливати до пароплавів, катерів, поблизу яких виникають хвилі і течії; 

• пірнати в місцях з невідомої глибиною, так як можна вдаритися головою об пісок, глину, 

зламати собі шийні хребці, знепритомніти й загинути; 

• стрибати головою в воду з плотів, пристані і інших плавучих споруд. Під водою можуть 

знаходитися палі, рейки, камені і осколки скла; 

• виходити на озеро, річку на несправному і повністю не обладнаному човні, сидіти на його 

борту, пересідати з одного місця на інше, а також переходити з одного човна в інший, 

вставати під час руху. У човні необхідно мати рятувальні засоби; 

• перебувати на крутих берегах з сипучим піском, щоб не бути засипаним. 

На воді дітям не слід 

• доводити себе до ознобу, це шкідливо для здоров'я. Від переохолодження в воді можуть 

з'явитися небезпечні для життя судоми, звести руки і ноги. В такому випадку необхідно 

плисти на спині; 

• заходити в воду під час сильних хвиль; 

• плисти проти сильної течії, інакше можна легко вибитися з сил. Найкраще плисти за 

течією, поступово наближаючись до берега; 

• підпливати до виру - це найбільша небезпека на воді! Він здатний затягнути людину на 

велику глибину з великою силою; 

• заплутавшись у водоростях, не слід робити різких рухів і ривків, інакше петлі рослин ще 

тугіше затягнуться. 

На воді дітям слід 

• сидячи на березі, прикривати голову від сонця, щоб уникнути перегріву і сонячних ударів; 



• вибирати для купання місця, де чиста вода, рівне піщане дно, невелика глибина, ні сильної 

течії і вирів, немає проїжджаючого по воді моторного транспорту; 

• починати купання у водоймі слід при температурі повітря + 20-25С, води + 17-19С; 

• входити в воду обережно, на неглибокому місці необхідно зануритися у воду з головою; 

• перебувати у воді не більше 10-15 хвилин; 

• плаваючи під час хвилювання поверхні води, уважно стежити за тим, щоб вдих відбувався 

в проміжках між хвилями; 

• плаваючи проти хвиль, спокійно підніматися на круту хвилю і скочуватися з неї; 

• потрапивши у вир, слід набрати якомога більше повітря в легені, зануритися у воду і 

зробити сильний ривок убік за течією, потім спливти на поверхню води; 

• заплутавшись у водоростях, лягти на спину і постаратися м'якими, спокійними рухами 

виплисти в ту сторону, звідки припливли. Якщо і це не допомагає, то слід, підтягнувши 

ноги, обережно звільнитися від рослин руками; 

• пірнати тільки в тих місцях, де є велика глибина, прозора вода і рівне дно. 
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Правила порятунку потопаючого на воді 

У літній час єдиний порятунок від спеки - це вода. Особливо люблять купатися діти, при 

цьому часто забуваючи про безпеку на воді. Тому кожен з нас повинен знати основні правила 

порятунку потопаючого на воді, щоб в разі необхідності скористатися ними і врятувати 

життя. 

Розглянемо основні правила порятунку потопаючого на воді, а також визначимо наші дії з 

порятунку потопаючої людини або людини, яка тільки що потонула на воді, дії у випадках, 

коли людина захлинулася водою або йому звела ногу судома. 

Що робити, якщо починаєш тонути 

1. Якщо відчуваєте, що сили вас покидають, і ви починаєте тонути, не панікуйте, 

заспокойтеся! 

Під час паніки ви не зможете голосно покликати на допомогу, так як будете ще більше 

захлинатися водою. 

2. Зніміть з себе зайвий одяг, взуття. 

3. Застосуйте один із способів утримання на воді: 

1 спосіб - поза на спині 

• переверніться на спину, широко розкиньте руки, розслабтеся, зробіть кілька глибоких 

вдихів. 

2 спосіб - горизонтальна поза 

• лежачи на животі, наберіть повні легені повітря, затримайте його і повільно видихайте. 

3 спосіб - "поплавок" 

• зробіть глибокий вдих і занурте обличчя в воду, обійміть коліна руками, притисніть їх до 

грудей і повільно під водою видихайте. 

4. Коли ви більш-менш заспокоїлися, кличте на допомогу! 

5. Якщо під час пірнання ви забилися і втратили координацію, трохи видихніть: бульбашки 

повітря вкажуть вам шлях наверх. 

6. Якщо вас зіштовхнули або ви впали в глибоке місце, при цьому плавати ви не вмієте, що є 

сили відштовхніться від дна, підстрибніть і наберіть повітря. Далі утримуйтеся на воді 

переліченими способами. 

Як рятувати потопаючу людину на воді 



При відпочинку на морі, озері, річці в разі потреби надання допомоги потопаючій людині ми 

повинні чітко контролювати свої дії і знати як краще врятувати потопаючу людину на воді. 

Перелічимо основні правила, дії, способи порятунку потопаючої людини на воді і дамо 

відповідь на питання як врятувати потопаючу людину на воді. 

Як врятувати потопаючу людину на воді: 

1. Залучіть увагу оточуючих гучним криком «Людина тоне!». 

2. Попросіть людей викликати рятувальників і "швидку допомогу". 

3. Киньте близько до потопаючого рятувальний круг, гумову камеру або надувний матрац, 

довгу мотузку з вузлом на кінці, якщо такий засіб є поруч. 

4. Скиньте з себе одяг, взуття та пливіть до потопаючого. 

5. Якщо при розмові з потопаючим почуєте адекватну відповідь, підставляйте йому плече в 

якості опори і допомагайте доплисти до берега. 

6. Якщо потопаючий знаходиться в паніці, не давайте йому схопити вас за руку або за шию, 

розгорніть його спиною до себе. 

7. Якщо він схопив вас і тягне за собою у воду, застосовуйте силу. 

8. Якщо звільнитися від захоплення вам не вдається, зробіть глибокий вдих і упірніть під 

воду, захоплюючи за собою людину, яка рятується. Він обов'язково відпустить вас. 

9. Візьміть людину за голову, під руку і пливіть до берега. Слідкуйте, щоб його голова була 

завжди над водою. 

10. На березі необхідно надати долікарську допомогу, ліквідувати кисневу недостатність. 

Як рятувати потонулу людину на воді 

Якщо ви побачили, що людина, яка тоне, без руху, пам'ятайте, що параліч дихального центру 

настає через 4-6 хвилин після заповнення водою, а серцева діяльність може зберігатися до 15 

хвилин. 

Тому не втрачайте шанс все ж врятувати людину, при цьому ми повинні запам'ятати, як 

швидко врятувати потонулу людину на воді. 

Як врятувати людину, яка тоне: 

1. Залучіть увагу оточуючих гучним криком «Людина потонула!». 

2. Попросіть людей викликати рятувальників і "швидку допомогу". 

3. Скиньте з себе одяг, взуття та пливіть до неї. 

4. Якщо людина знаходиться вертикально у воді або лежить на животі, підпливаючи до неї 

ззаду, просуньте руку під підборіддя і переверніть його на спину, щоб особа перебувала над 

водою. 

5. Якщо людина в воді лежить на спині, підпливайте з боку голови. 

6. При зануренні людини на дно озирніться і запам'ятайте орієнтири на березі, щоб протягом 

не віднесло вас від місця занурення, потім упірніть і починайте під водою шукати потонувши 

людину. 

7. Не залишайте спроб знайти і врятувати людину, це можна зробити, якщо вона знаходився у 

воді не більше 6 хвилин. 

8. При виявленні жертви візьміть її за волосся або руку і, відштовхнувшись від дна, 

спливайте на поверхню. 

9. Якщо людина, що потонула, не дихає, прямо у воді зробіть їй кілька вдихів «з рота в рот» і, 

підхопивши його рукою за підборіддя, швидко пливіть до берега. 

10. Візьміть людину за голову, під руку, за волосся і пливіть, буксируючи її до берега. 



11. На березі необхідно надати долікарську допомогу, ліквідувати кисневу недостатність, 

застосовувати реанімаційні заходи. 

Що робити, якщо людина захлинулася водою 

Якщо ви наковталися води: 

• постарайтеся без паніки розвернутися спиною до хвилі; 

• притисніть зігнуті в ліктях руки до нижньої частини грудей і зробіть кілька різких видихів, 

одночасно натискаючи на груди руками; 

• очистіть від води ніс і виконайте кілька ковтальних рухів; 

• відновивши своє дихання, пливіть до берега на животі; 

• в разі необхідності кличте людей на допомогу. 

Якщо інша людина захлинулася: 

• Якщо людина злегка захлинулася водою, поплескайте їй між лопатками, щоб вона 

відкашлялась. 

Що робити, якщо судома звела в воді ногу 

1. Не піддавайтеся паніці, покличте на допомогу, постарайтеся розслабитися і по можливості 

вибиратися з води. 

2. Якщо судомою звело передній м'яз стегна: 

• зробіть глибокий вдих, розслабтеся і вільно пориньте в воду обличчям вниз; 

• візьміться під водою двома руками за гомілку або стопу зведеної ноги, з силою зігніть в 

коліні, а потім руками випряміть ногу; 

• виконайте цю вправу кілька разів під водою при затримці дихання. 

• при продовженні судом щипати до болю пальцями м'яз. 

3. Якщо судомою звело литковий м'яз, або задню поверхню стегна: 

• зробіть глибокий вдих, розслабтеся і вільно пориньте в воду обличчям вниз; 

• візьміться під водою двома руками за стопу зведеної ноги, з силою потягніть її на себе, 

попередньо випрямивши ногу. 

• виконайте цю вправу кілька разів під водою при затримці дихання; 

• при продовженні судом щипати до болю пальцями м'яз. 

4. Якщо судомою звело пальці ніг: 

• зробіть вдих, розслабтеся і пориньте в воду обличчям вниз; 

• міцно візьміться за великий палець ноги і різко випрямити його; 

• при необхідності повторіть вправу. 

5. Існують, так звані, народні методи: 

• якщо звело м'язи ніг, затисніть середину нижньої губи; 

• уколоти англійською шпилькою або чимось гострим зведений м'яз, однак пам'ятайте, що це 

боляче і є ризик занести інфекцію. 

6. В крайньому випадку, можна розтирати м'яз руками і розминати його, до тих пір, поки він 

не стане м'якше. 

7. Після припинення судом НЕ пливіть відразу, полежіть трохи на спині, масажуючи руками 

ногу, потім повільно пливіть до берега, причому найкраще використовувати інший стиль 

плавання. Краще плисти до берега на спині. 

Завжди пам'ятай правила порятунку потопаючого на воді 

і в разі необхідності застосуй їх! 
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Правила безпечної поведінки дітей на природі 

При строгому дотриманні дітьми даної пам'ятки з правил безпечної поведінки учнів на 

природі, діти в період канікул не тільки відпочинуть і наберуться сил на природі, а й 

збережуть своє здоров'я. 

Щоб уникнути нещасного випадку, необхідно знати і дотримуватися наступних правил 

безпеки на природі: 

1. Під час відпочинку на природі можливі такі небезпеки: 

• механічні пошкодження сучками, хмизом, колючими рослинами; 

• механічні пошкодження гострим камінням, осколками скла і т.д .; 

• укуси отруйними тваринами і комахами (змії, павуки, скорпіони, комарі, оси і т.д.); 

• падіння з висоти. 

• отруєння отруйними рослинами, ягодами і грибами. 

• травмування на водоймах, річках; 

• травмування під час грози і блискавки. 

2. На природі дітям необхідно: 

• бути обережним, перебуваючи на природі: слід берегти природу, дотримуватися законів 

спілкування з навколишньою природою! 

• необхідно одягати для прогулянок і походів на природу зручне взуття. 

• надягати закритий одяг і головний убір, вирушаючи на природу, щоб уберегтися від укусів 

комах, особливо кліщів. 

• побоюватися високої температури, задимленості, падіння підгоріли дерев і провалів в 

прогорілий ґрунті під час лісової пожежі. 

• вміти надавати першу невідкладну долікарську допомогу потерпілому при механічних 

пошкодженнях сучками, хмизом, колючими рослинами, гострим камінням, осколками скла 

і т.д., а також при укусах отруйними тваринами і комахами (змії, тарантули, скорпіони і 

т.д.), при падінні з висоти і при опіках. 

3. На природі дітям не слід: 

• відставати від групи або тієї людини, з якою ви прийшли на природу. 

• ходити в ліс не маючи при собі компаса; 

• залишати після себе сміття і різні відходи після відпочинку на природі, слід завжди 

відносити їх з собою. 



• ламати гілки дерев і засмічувати малі річки та джерела. 

• знімати взуття і ходити по лісі або парку босоніж. 

4. На природі дітям не дозволяється: 

• збирати незнайомі рослини і гриби. 

• брати в руки незнайомі предмети, так як вони можуть бути вибухонебезпечні. У разі 

виявлення вибухонебезпечних предметів, слід негайно повідомити про це дорослим. 

• розпалювати багаття без присутності дорослих і не в спеціально відведених для цього 

місцях. Йдучи, не забувайте ретельно загасити його водою. 

5. На природі дітям строго заборонено: 

• відвідувати ліс або парк під час грози, дощу, туману і в темний час доби. 

• пити воду з відкритих водойм. Необхідно заздалегідь взяти з собою (з дому) питну воду в 

пляшках. 

• купатися в річках, озерах, водосховищах, на море без нагляду дорослих. 

• відвідувати лісову зону в період найбільшої активності кліщів (травень-червень). 

• Обов'язково після відвідування лісової і степової зони необхідно перевірити себе на 

наявність кліщів. 

Будьте уважними та бережіть себе! 
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Правила пожежної безпеки вдома для дітей 

Дані правила пожежної безпеки розроблені для дітей при їх перебуванні вдома, в житловому 

будинку або квартирі з метою запобігання виникнення пожежонебезпечних ситуацій. Дані 

правила пожежної безпеки в будинку (квартирі) для дітей визначають правила поведінки 

дітей та їх дії під час пожежі будинку на кухні, в спальні (житловій кімнаті), у вітальні. 

Причини виникнення пожежі в будинку або квартирі 

• необережне поводження з вогнем (сірники, газова плита); 

• необережне поводження з електронагрівальними приладами (праска, електрочайник, 

кип'ятильник); 

• необережне поводження з горючими речовинами (ацетон, газ, спирт, бензин, гас); 

• при використанні одночасно великої кількості приладів високої потужності, або при 

несправній електропроводці; 

• поломка побутової електротехніки. 

Правила пожежної безпеки на кухні 

На кухні готується їжа і працюють електроприлади високої потужності. 

Кухня - це саме пожежонебезпечне місце в будинку. Тут дуже важливо дотримуватися 

правил пожежної безпеки. 

Основні правила пожежної безпеки на кухні: 

1. Якщо ставите на вогонь сковороду, стежте за нею і за тим, щоб протяг не міг загасити 

вогонь. 

2. Не забудьте погасити запалений сірник. 

3. Не вмикайте одночасно кілька потужних електричних приладів (мікрохвильова піч, 

холодильник, електрочайник, тостер, соковижималка і т.д.). Слідкуйте за їх роботою. 

4. Тримайте в порядку дроти електричних приладів. 

5. Плита не місце для сушіння речей. 

Правила пожежної безпеки в кімнаті (спальні) 

У житловій кімнаті дотримуються наступних правил пожежної безпеки: 

1. Куріння - основна причина пожежі в кімнаті. Заснувши з сигаретою в ліжку можна згоріти 

самому і знищити будинок, в якому живете. Не паліть, окрім того, що це небезпечно, це ще й 

шкідливо для здоров'я! 

2. Не використовуйте одночасно кілька потужних електричних приладів. Не перевантажуйте 

розетки та подовжувачі. 

3. Не проводите в кімнаті хімічні експерименти, їх простіше і безпечніше ставити в школі. 



4. При пожежі ні в якому разі не ховайтеся від вогню в місцях, де вас складно виявити (під 

ліжком або в шафі), постарайтеся встати біля вікна і чекати приходу пожежних. 

Правила пожежної безпеки у вітальні 

Вітальня використовується для різних цілей. Наприклад, в ній можна прийняти гостей, а іноді 

навіть погладити білизну. 

У вітальні потрібно дотримуватися тих самих правил пожежної безпеки: 

1. Запалена сигарета - це дуже серйозне джерело пожежі. Однак запобігти загоряння не 

складно. Досить просто не курити в приміщенні. 

2. Праска може з нашою допомогою прасувати одяг, а самостійно може спалити будинок. 

Будьте уважні при використанні електричних приладів! 

3. Будинок не місце для петард, святкових салютів і бенгальських вогнів на новорічній 

ялинці. 

Всі діти повинні знати і дотримуватися правил пожежної безпеки! 
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Правила поведінки 

під час пожежі в школі, вдома, ліфті, на вулиці 

Дані правила розроблені для учнів, дітей з метою збереження їх життя і здоров'я під час 

можливої пожежі в школі, в будинку або квартирі, ліфті, в під'їзді або на вулиці. 

Правила поведінки під час пожежі в школі 

1. При пожежі в школі, якщо немає можливості впоратися з вогнем самотужки, необхідно 

організовано покинути приміщення. 

2. Слід заздалегідь вивчити план евакуації школи. Ви можете знайти його в кабінеті, на будь-

якому поверсі в шкільних коридорах і холах. 

3. Головний ворог евакуації з гарячого приміщення - паніка. Панічний рух часто закінчується 

людськими жертвами. Причому паніка може виникати навіть у тих випадках, коли реальної 

загрози розвитку пожежі немає. Тому від Вашої витримки, зібраності і холоднокровності 

може залежати життя Ваших товаришів. 

4. При можливості зателефонуйте за номером 101 і викличте пожежну службу. Але зробити 

це можна за однієї умови, якщо немає загрози для життя. Якщо вона є, рятуйте себе і всіх, хто 

цього потребує. 

5. Після евакуації зі школи – не біжіть до дому. Нехай учитель переконається, що всі на місці. 

6. Не можете залишити шкільне приміщення через виходи, вибирайтеся через вікна. Але не 

забудьте, крил у Вас немає. Зате у пожежних є сходи, і вони обов'язково приїдуть і виручать 

Вас, якщо ви будете терплячими, спокійними і підготовленими до надзвичайної ситуації - 

пожежі. 

Правила поведінки під час пожежі в будинку, квартирі 

1. Загальні правила поведінки під час пожежі в будинку, квартирі 

У вашому будинку, квартирі або на дачі почалася пожежа? Що робити і чого не можна 

робити? 

• Телефонуйте у пожежну охорону за номером 101 і повідомте про подію. По можливості, 

повідомте дорослих. 

• Намагайтеся загасити вогонь самотужки. Але пам'ятайте, якщо з вогнем не вдалося 

впоратися протягом декількох хвилин, то подальші спроби марні і смертельно небезпечні. 

2. Чим можна гасити вогонь на ранній стадії: 

• тверді предмети краще гасити водою, піском, землею, щільною тканиною або 

вогнегасником. 

• горючі рідини можна засипати піском, землею, накрити щільною тканиною або 

використовувати вогнегасник. 



• електричні прилади і дроти спочатку знеструмити, а потім тушкуємо водою, щільною 

тканиною або вогнегасником. ОБЕРЕЖНО! Телевізор може вибухнути, тому знаходитися 

дуже близько від нього не варто. 

• якщо від плити на кухні загорілося кухонне начиння, штори або рушники, тушкуйте вогонь 

ганчірками, обернувши руки мокрим рушником; невелике загоряння на кухні можна 

ліквідувати за допомогою крупи, солі або прального порошку. 

• Засоби для гасіння різних речей змінюються. І тільки вогнегасник залишається у всіх 

випадках. Вогнегасник повинен бути в кожному домі. Їм можна загасити практично будь-

яку пожежу, що починається. 

3. Як використовувати вогнегасник 

1. Зірвати пломбу. 

2. Висмикнути чеку. 

3. Направити розтруб на полум'я. 

4. Натиснути на важіль. 

Основне правило гасіння вогню полягає в наступному: накрийте палаючий предмет щільною 

тканиною або ковдрою і негайно виходьте з приміщення, щільно закривши за собою двері. 

Якщо пожежа набирає силу, треба рятувати найдорожче - себе, своїх братів і сестер, людей 

знаходяться в будинку. 

4. Як вибратися з будинку під час пожежі: 

1. Якщо ви прокинулися від запаху диму або шуму пожежі, не сідайте в ліжку!!! Ви вдихнете 

дим, а разом з ним і отруйні гази. Скачуйтеся прямо на підлогу. Там менше отруйних речовин 

і більше чистого повітря. 

2. Не можна залишатися в палаючому приміщенні і ховатися в шафи або інші предмети 

меблів. 

3. Захистіть очі і органи дихання і пробирайтеся поповзом по підлозі під хмарою диму до 

дверей. 

4. Обережно доторкніться до неї тильною стороною долоні. Якщо двері гарячі, за ними 

пожежа. Не відкривайте двері. 

5. Закупорте щілину під дверима будь-якою ганчіркою, при можливості мокрою, і повзіть до 

вікна. 

6. Якщо вдасться, накрийте щільною вологою тканиною, візьміть ліхтарик. 

7. Не входите туди, де велика концентрація диму або вогню. 

8. Якщо на вас насувається вогненний вал, не зволікаючи падайте, закриваючи голову 

вологою тканиною. У цей момент не дихайте, щоб не отримати опік внутрішніх органів. 

9. Постарайтеся якомога швидше покинути гаряче приміщення. Можна скористатися вікном, 

якщо це 1 поверх. Пам'ятайте, що кожен другий стрибок з 4 поверху і вище смертельний. 

Краще чекайте пожежних на балконі, а при його відсутності в дальній кімнаті від пожежі з 

вікном. Допомога прийде. 

10. Намагайтеся привернути до себе увагу. 

11. Готуйтеся подавати сигнали рятувальникам шматком яскравої тканини з балкона або 

ліхтариком з кімнати (якщо дим зовні). 

5. Що не можна робити під час пожежі в квартирі 

• Не починайте гасити вогонь до виклику пожежних, так як за цей час може розгорітися 

велика пожежа; 

• Не намагайтеся вийти через задимлену сходову клітку (гаряче повітря обпікає легені, а дим 

дуже токсичний); 

• Не користуйтеся ліфтом; 



• Не спускайтеся по водостічних трубах і стояках або за допомогою простирадл і мотузок, 

якщо в цьому немає гострої необхідності (падіння за відсутності особливих навичок майже 

завжди неминуче); 

• Не відкривайте вікна і двері (це збільшить приплив кисню); 

• Не стрибайте з вікон (статистика показує, що кожен другий стрибок з 4 поверху і вище 

смертельний); 

• Не гасіть водою включені в мережу електроприлади (може статися замикання). 

• Телефонуйте пожежним по тел. 101. Будь ласка, повідомте адресу, причину виклику і 

найбільш коротку дорогу до вашого будинку. 

Правила поведінки під час пожежі в ліфті 

Пожежа в ліфті виникає найчастіше при несправності електропроводки, а також при 

недотриманні правил пожежної безпеки. 

Чи не погашені сірники, недопалки, кинуті на підлогу кабіни або в шахту, здатні привезти до 

виникнення пожежі. 

1. У кабіні ліфта заборонено: 

• курити; 

• запалювати вогонь; 

• перевозити легкозаймисті рідини. 

2. Якщо кабіна ліфта загорілася: 

• повідомте про пожежу диспетчеру; 

• постарайтеся самостійно ліквідувати джерело пожежі; 

• спробуйте вибратися з кабіни ліфта; 

• якщо не вдається покинути ліфт, залучайте до себе увагу, захистіть органи дихання одягом 

і, зберігаючи спокій, чекайте допомоги. 

Правила поведінки під час пожежі в під'їзді 

1. Сміття, залишене в під'їзді - джерело пожежі. 

2. Не погашена сигарета, кинута на підлогу - джерело пожежі. 

3. Захаращувати сходові проходи - заборонено! 

4. При виявлення в під'їзді сильного задимлення або джерела вогню: 

• викличте пожежну службу за телефоном 101 і по можливості повідомте сусідів. 

• не користуйтеся ліфтом, якщо вихід на вулицю не можливий, залишайтеся в квартирі. 

• двері надовго захистять вас від пожежі, необхідно поливати їх зсередини водою і 

законопатити мокрою тканиною всі щілини. 

• зберігайте спокій, пожежні вже поспішають Вам на допомогу. 

Правила поведінки під час пожежі на вулиці 

1. На вулиці категорично забороняється підпалювати суху траву, опале листя або тополиний 

пух. Часто в результаті таких дій вогонь перекидається на рослини, що обвивають балкони, і 

по ним піднімається з перших до останніх поверхів, знаходячи на кожному балконі 

додатковий горючий матеріал, йдучи в житлові квартири і знищуючи все на своєму шляху. 

2. При невеликому вогнищі загорянні спробуйте збити полум'я сирими гілками або засипати 

землею. 

3. Не намагайтеся подолати вогонь ціною здоров'я і життя, покиньте місце пожежі, викличте 

пожежну службу по тел. 101. 

Що не можна робити під час пожежі 



1. Відкривати вікна і двері: приплив свіжого повітря підтримує горіння. Розбивати вікно 

потрібно тільки в тому випадку, якщо збираєтеся з нього вискочити (якщо поверх 

невисокий). 

2. Гасити водою електроприлади, включені в мережу. 

3. Ходити в задимленому приміщенні в повний зріст: дим завжди накопичується у верхній 

частині кімнати або будівлі, тому краще пригнутися або лягти на підлогу, закривши ніс і рот 

хусткою. 

4. У задимленому під'їзді рухатися, тримаючись за поручні: вони можуть привести в глухий 

кут. 

5. Намагатися залишити палаючий під'їзд на ліфті (він може вимкнутися в будь-який момент, 

і ви опинитеся в пастці). 

6. Ховатися під час пожежі (під диван, в шафу): від вогню і диму сховатися неможливо. 

7. Змащувати опіки маслом. 

8. Боротися з вогнем самостійно, не викликаючи пожежників. 

Не панікуйте! Це головний принцип поведінки при пожежі. 


