
3. Пожежна та електробезпека. Поведінка на дорогах. 

Пожежна безпека 
Правила пожежної безпеки в різних умовах обстановки 

 (в розважальних закладах, на дачі, в салоні громадського транспорту, в лісі). 
 

Підчас канікул (відпустки), перебуваючи вдома, на вулиці, в закладах відпочинку, 

транспорті, в лісі, потрібно  чітко виконувати правила пожежної безпеки. 

В розважальних закладах заборонено: 

 брати з собою вогненебезпечні предмети, що можуть спричинити пожежу (петарди, 

бенгальські вогні, феєрверки, легкозаймисті речовини, вогнезаймисту рідину тощо); 

 зберігати бензин, газ та інші легкозаймисті горючі рідини, приносити їх до приміщення;   

 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), 

хлопушки, дугові прожектори; влаштовувати світлові ефекти із застосуванням хімічних та 

інших речовин, що можуть викликати загоряння;  

 встановлювати стільці, крісла, конструкції, виготовлені з пластмас і легкозаймистих 

матеріалів, а також захаращувати проходи та аварійні виходи;  

 не скупчуватися біля проходів у громадських установах, біля входів та виходів, у 

приміщеннях вестибюлю; 

 під час участі в масових заходах не кричати, не свистіти, не бігати, не стрибати, 

не створювати травмонебезпечних ситуацій у приміщенні,  

У разі пожежної небезпеки (наявності вогню, іскріння, диму) слід: 

   оголосити "Пожежну тривогу",  вийти з приміщення та кликати на допомогу; 

  викликати службу пожежної охорони за номером 101, назвавши своє ім’я, прізвище, 

коротко описавши ситуацію: наявність вогню, диму, кількість людей у приміщенні, 

залишити номер свого телефону; 

Захистіть дачу від пожежі. 

 Згідно з правилами пожежної безпеки на дачі обов`язково має бути діжка з 

водою (ємністю 200 літрів), ще краще декілька: по одній на кожному розі будиночку. 

А всередині прикрасьте інтер`єр симпатичним вогнегасником. Гарний універсальний 

ВП-5: ним можна гасити і меблі, і дерево, і папір, і навіть електроприлади під напругою.  

 Для дачного гаражу купіть автоматичний вогнегасник (Буран, Допінг-2, ОСП-1). 

Такий вогнегасник спрацьовує сам, коли температура в гаражі піднімається вище норми.  

 Висушена сонцем трава  - це порох. Кинеш недокурок - і прощай дача. Намагайтеся, 

щоб на дачній ділянці не було багато сміття: купи скошеної з газону трави, спиляні та 

сухі гілки краще відразу відтягнути на смітник.  

 Саме з тліючої сигарети найчастіше починається пожежа. Якщо не можете зовсім 

без нікотину, майте попільничку або пристосуйте для цього будь-яку посудинку. 

 Пам`ятайте, що електропроводка може спалахнути і від перевантаження: 

вентилятори, електрочайники та електронасоси для води одночасно краще не вмикати. 

 Не забувайте перед від`їздом вимикати електропостачання у своєму будиночку - 

якщо не хочете приїхати на пожарище?. 

 Для підвищення вогнестійкості дерев`яної дачі розумно обладнати її із 

захисних матеріалів з особливим просочуванням та обробити вогнезахисною фарбою. 

Пофарбована і просочена дача повинна не горіти, а обвуглюватися. Через два роки 

обробку треба повторювати. Втім, від потужного вогню ніяка обробка не рятує. 
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 Якщо вогонь застав вас прямо в будинку, хапайте мокру вовняну або бавовняну 

ганчірку, притисніть її до органів дихання та поповзом (їдкий дим під час пожежі 

піднімається догори) пробирайтеся до дверей. Не відчиняйте вікон, щоб приток кисню 

не посилював вогонь; намагайтеся ізолювати кімнати, що горять, поливаючи двері 

водою або заклавши у дверні щілини вологі ганчірки. Не забувайте про вогнегасники. 

 Якщо дача на околиці лісу і ви раптом побачите хмари диму над лісом - негайно  

набирайте 101 (пожежну частину) та номер місцевого лісгоспу або лісництва. 

 До прибуття пожежників, якщо вогонь ще несильний, підійшовши до крайки 

території, що горить, закопуйте вогонь, поливайте водою. До полум`я висотою в 1,5 - 2 м 

наближатися не можна. А якщо зайнялися верхівки дерев - негайно сповіщайте сусідів-

дачників та всі гуртом відходьте до найближчої річки або просто на відкритий простір. 

Покидаючи дачу, вимкніть електропостачання і максимально залийте територію, де 

зможете, водою. Можливо, пожежні ще встигнуть урятувати ваш дачний будинок. 
 

Пожежа в салоні громадського транспортного засобу 

• негайно сповістити про це водія, не збувайте, що його увага звернена, головним 

чином, на дорогу. 

• відчиніть 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 

(за допомогою спеціально вмонтованого шнура). 

• по можливості самі гасіть полум'я за допомогою вогнегасника, якщо він є в 

салоні, або накривши верхнім одягом осередок загорання. 

Як і при будь-якій пожежі, у громадському транспорті треба всіма способами боротися 

з панікою, рятувати в першу чергу дітей і тих, хто не може сам про себе подбати. Не 

юрбіться 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 транспортного засобу, 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. 

Якщо Ви опинилися у осередку пожежі лісу: 

 не панікуйте та не приймайте поспішних, необдуманих рішень; 

 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 або галявину, 

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 грунтом та затоптуючи ногами; 

 під час гасіння пожежі, не відходьте далеко від доріг та просік, не упускайте з 

виду інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв’язок за допомогою голосу. 

 будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися та 

травмувати вас; 

 після виходу із осередку пожежі повідомте місцеву адміністрацію та пожежну 

службу про місце, розміри та характер пожежі.  
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Електробезпека 
Основні правила запобігання ураженню електричним струмом  

в побуті та місцях відпочинку. 
 

Більшість електротравм людей трапляється через дотик чи наближення до 

обірваних чи провислих дротів ліній електропередач.  

Для запобігання ураженню електричним струмом:  

 не торкайтеся до електропроводів, електроприладів мокрими руками, ніколи не 

використовуйте електричні прилади поблизу води; 

 не допускається виймати вилку з електричної розетки, смикаючи за шнур, 

користуватися несправними електроприладами, електричними розетками чи 

оголеними електричними  шнурами. Їх слід и відремонтувати або викинути. 

 не можна не тільки торкатися, але й наближатися до обірваних дротів на відстань 

ближче ніж 8 метрів. При виявленні 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  чи чергового органу місцевої влади; 

 при виконанні будівельних  чи сільськогосподарських робіт (складання соломи, 

сіна, дров) не наближайтеся ближче безпечної відстані до дротів повітряних ліній; 

 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 грунту механізмами та ручним способом у 

межах міст, бо пошкодження  підземної кабельної лінії також може привести до електротравми. 

 

Безпека дорожнього руху 
 

Основні правила безпечної поведінки учасника дорожнього руху. 

Під час канікул чи відпустки людина значну  частину часу перебуває  на вулиці  і 

мимоволі стає учасником дорожнього руху, що зобов’язує її чітко виконувати встановлені 

правила дорожнього руху (ПДР), основними з яких для пішохода є: 

  рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, притримуючись правого боку; 

  за межами населених пунктів, рухаючись узбіччям чи краєм проїжджої частини, 

йти назустріч руху транспортних засобів; 

  переходити проїжджу частину тільки по пішохідних переходах, зокрема підземних і 

наземних, а у разі їх відсутності – на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч; 

 у місцях із регульованим рухом керуватися тільки сигналами регулювальника чи 

світлофора; 

 виходити на проїжджу частину з-за транспортних засобів упевнившись, що не 

наближаються інші транспортні засоби; 

 чекати на транспортний засіб тільки на посадкових майданчиках (зупинках), тротуарах, 

узбіччях, не створюючи перешкод для дорожнього руху; 

 на трамвайних зупинках, не обладнаних посадковими майданчиками, можна 

виходити на проїжджу частину  тільки після зупинки транспортного засобу; 

 у разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком 

червоного або синього кольору, чи спеціальним звуковим сигналом, треба утриматися 

від переходу проїжджої частини або негайно залишити її; 
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 категорично заборонено вибігати на проїжджу частину, влаштовувати на ній або 

поблизу неї ігри, переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом, або 

невстановлених місцями; 

 по проїжджій дорозі рухатися на велосипеді можна тільки тим, які тим, що досягли 

16-ти років; мопеди й велосипеди повинні бути обладнанні звуковим сигналом та світло-

повертачами: попереду – білого кольору, по боках – оранжевого, позаду – червоного; 

на голові у водія має бути захисний шолом; слід чітко дотримуватися ПДР; 

 водіям мопедів і велосипедів заборонено:  

- керувати транспортом із несправним гальмом, звуковим сигналом, у темну пору доби;  

- рухатися по автомагістралях, якщо є поряд велосипедна доріжка;  

- рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках;  

- їздити не тримаючись за кермо та знімати ноги з педалей;  

- перевозити пасажирів; буксирувати інші транспортні засоби; 

Для катання на інших засобах (скейтборд, самокат, ролики тощо)  слід обирати 

місце на дитячих майданчиках та ін., на проїжджу частину виїжджати заборонено; 

 

Попередження травмування на об’єктах залізничного транспорту 

Залізниця є об’єктом підвищеного ризику, а безпека громадян при користуванні 

послугами залізничного транспорту (в тому числі і при находження на її об’єктах) 

регламентується "Правилами безпеки громадян на залізничному транспорті України", 

які потрібно знати та виконувати. Так цими Правилами забороняється: 

 Ходити по залізничних коліях та наближатися до них на відстань менше 5 метрів. 

 Переходити і перебігати через залізничні колії перед поїздом (або локомотивом, 

вагоном, дрезиною тощо), що наближається, якщо до нього залишилося менше ніж 400 м. 

 Переходити колію зразу після проходу поїзда (або локомотива, вагона, дрезини 

тощо), не впевнившись, що по сусідніх коліях не пересувається рухомий склад. 

 Переходити та переїжджати залізничні колії при закритому положенні шлагбаума 

або при червоному світлі світлофора та звуковому сигналі переїзної сигналізації. 

 Пролізати під вагонами і перелізати через автозчепи для переходу через колію. 

 Проходити по залізничних мостах і тунелях, не обладнаних спеціальними настилами 

для проходу пішоходів. 

 На електрифікованих лініях підніматися на опори, а також торкатись до металевих 

проводів заземлення, які ідуть від опори до рейки. 

 Наближатися до електропроводу, що лежить на землі, ближче ніж на 10 метрів. 

 Підніматися на дахи поїздів, локомотивів та вагонів, а також на конструкції 

мостів, освітлювальних вишок тощо. 

 Підходити ближче ніж на 0,5 метра до краю платформи після оголошення про 

подачу або прибуття поїзда до його повної зупинки. 

 Обходити вагони, що стоять на колії, на відстані менше 5 м. від крайнього вагона. 

 Проходити між розчепленими вагонами, що стоять на колії, якщо відстань між 

ними менше десяти метрів. 

 Сидіти на краю посадкової платформи, перону. 

Пам’ятайте! Абсолютна більшість випадків травмування, у тому числі зі смертельним 

наслідком, які трапляються на залізниці, сталися в результаті порушення правил переходу 

(переїзду) залізничних колій, ходіння по залізничних коліях, посадка і висадка під час 

руху поїзда.  

Штаб. ЦЗ  коледжу. 


