
4. Дії при харчових отруєннях та зараженні повітря 

Дії в  умовах НС, пов'язаних з отруєнням людей  

у результаті споживання неякісних продуктів харчування та води 
 

Харчові отруєння –  це хвороби, які виникають при вживанні: 

-  отруйних за своєю природою продуктів (отруйних трав, ягід, грибів тощо); 

- зіпсованої їжі чи напоїв, що містять хвороботворні  мікроби (стафілококові токсикози, 

ботулізм , бактерії з групи сальмонел, кишечної палички тощо). 

З настанням теплої пори року різко зростає загроза розповсюдження гострих 

кишкових інфекцій таких як: дизентерія, сальмонельоз, черевний тиф, холера, харчові 

токсикоінфекції та інші, пов'язаних із вживанням забруднених бактеріями, вірусами, 

найпростішими продуктів харчування чи питної води. 

Симптоми харчових отруєнь виникають від 15 хв. до 6-8 год. (зрідка – до 24 год.), 

спричиняючи нудоту,   блювання,  різкий біль у животі,  прискорення пульсу,  шкіра часто стає 

блідою, інколи трохи підвищується температура тіла. 

Перша допомоги при отруєннях надається відразу після встановлення діагнозу, 

тому що кожна втрачена хвилина сприяє погіршенню стану хворого через тривалий вплив 

токсичних речовин,  і включає в себе: 

 припинення подальшого надходження отрути; 

 прискорене виведення частини отрути, яка потрапила  в середину організму  але 

ще не встигла всмоктатись в шлунок (очищення шлунку шляхом викликання блювоти, 

промивання шлунку, застосування проносних засобів); 

 застосування антидотів (активоване вугілля, біла глина, деревне вугілля, 

крохмаль, крейда, тальк, дрібно натерті сухарі); 

 шпиталізація хворого. 

Особливість невідкладної допомоги при отруєннях полягає в необхідності на місці  

події встановити причину отруєння, вид токсичної речовини, її кількість і шлях надходження 

в організм, час отруєння, про що проінформувати лікаря. 

Профілактика шлунково-кишкових захворювань 

Збудники інфекційних хвороб можуть потрапити в продукти і страви під час 

їхнього виготовлення, зберігання, транспортуванні і продажу, при цьому швидко 

розмножуючись, особливо в теплу пору року. Продукти, що містять токсин, по 

зовнішньому вигляді і запаху можуть нічим не відрізняються від доброякісних. 

Основні заходи профілактики. 

1. Додержання правил особистої гігієни, включаючи регулярне миття рук (руки 

необхідно мити перед їдою, приготуванням їжі, після кожного відвідання туалету). 

2. Не купувати харчові продукти в місцях несанкціонованої торгівлі: стихійних 

ринках, проїжджих частинах вулиць тощо. 

3. Виконання санітарних правил приготування й зберігання їжі: 

- на кухні повинна бути  ідеальна чистота і нічого зайвого (в тому числі і мух). 

Кухонні меблі вкриті пластиком, що легко миється гарячою водою з милом; 

- овочі, фрукти, ягоди, які будуть споживатися в сирому вигляді, слід ретельно 

мити в проточній воді, але не з відкритих водоймищ; 

- не вживати та використовувати для приготування їжі протерміновані продукти;  

- продукти, що швидко псуються, зберігати в холодильнику; 

- розливне молоко (куплене на базарі) слід обов'язково прокип'ятити; 

- утримуватись від готування влітку в домашніх умовах заливні м'ясні та рибні страви. 

- пити тільки ретельно очищену або  кип’ячену воду.  Під час купання у відкритих 

водоймах (річка, озеро, ставок) намагайтеся не ковтати водую 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Дії населення в умовах наявності в атмосферному повітрі  
небезпечних хімічних речовин (НХР), що загрожують здоровлю людини  

 

Аварії на підприємствах, транспорті та продуктопроводах, розташованих на території 

України, можуть супроводжуватися викидом в атмосферу небезпечних хімічних 

речовин – хлору, аміаку хлористого водню, окису вуглецю, діоксину та інших, які 

проникають в організм людини через органи дихання і загрожують її здоровлю.  

Інформацію про аварію з викидом в атмосферу НХР ви отримаєте від органів ЦЗ 

району (міста) чи області через засоби централізованого оповіщення населення, з 

попереднім переривчатим включенням електросирен – сигнал "Увага всім". 

З одержанням повідомлення (по радіо або іншім засобам оповіщення) про викид в 

атмосферу небезпечних хімічних речовин та про небезпеку хімічного забруднення, 

виконайте заходи згідно одержаного повідомлення органу ЦЗ: 

 Уважно прослухайте повідомлення (у разі потреби запишіть його зміст)  та 

починайте послідовно  виконувати озвучені в ньому заходи  безпеки.  

 В першу чергу негайно захистіть органи дихання від подальшої дії на вас НХР – 

надягніть засоби індивідуального захисту органів дихання (протигаз, респіратор, проти-

пилову тканинну маску чи ватно-марлеву пов’язку) та найпростіші засоби захисту шкіри. 

Якщо засобів індивідуального захисту немає, тоді  дихайте через змочену водою та 

складену в кілька шарів тканину (навіть хустинку). 

 По можливості негайно залишіть зону хімічного забруднення, шляхом перемішання  

в безпечне місце, визначене органом ЦЗ та озвучене в його повідомлені про аварію, або 

в бік, перпендикулярний напрямку вітру та обходьте тунелі, яри, лощини - в низинах може 

бути висока концентрація НХР. Залишаючи квартиру вимкніть джерела електро-, водо- 

і газопостачання, візьміть підготовлені речі, одягніть засоби захисту.  

 Якщо ви в приміщенні, яке знаходиться в зони хімічного забруднення і вийти 

неможливо, залишайтесь у приміщенні і негайно та надійно загерметизуйте його (щільно 

закрийте вікна та двері, димоходи, вентиляційні люки, щілини в рамах вікон та дверей 

заклейте), чим зменшите можливість проникнення парів (аерозолів) НХР у приміщення. 

 Засоби прийому повідомлень органу ЦЗ (приймач проводового мовлення,  радіо-

приймач в УКХ діапазоні (67,04 мГц) або в ФМ діапазоні (103,3 мГц) чи телевізор на 

телеканалах УТ-1 або “Львівське телебачення”) тримайте постійно  увімкненими.   Чекайте 

повідомлень органу ЦЗ щодо подальших дій, продовжуйте виконання заходів безпеки.  

 У разі ускладнення обстановки можлива централізована евакуація людей в безпечне 

місце, тому завчасно підготуйтеся до неї – зберіть необхідні документи, цінності, ліки, 

продукти, запас питної води та інші необхідні речі у валізу, підготуйте одежу.  

 З прибуттям на нове місця перебування, дізнайтеся у місцевих органів державної 

влади адреси організацій, що відповідають за надання допомоги потерпілому населенню.  

 Вийшовши із зони забруднення, зніміть верхній одяг, ретельно вимийте очі, ніс 

та рот, по можливості прийміть душ.  

 При підозрі на ураження НХР уникайте будь-яких фізичних навантажень, необхідно 

пити велику кількість рідини (чай, молоко, сік, вода) та звернутися до медичного закладу.  

Штаб  ЦЗ  коледжу. 


