
5. Бепека в лісі та в умовах спеки 

Правила безпечної поведінки та особливості безпечного відпочинку у лісі 

Підготовка до подорожі у ліс. 

Пам`ятайте! В лісу ви можете опинитись у екстремальних умовах тому: 

- знайте приблизно свій шлях мандрівки, основні орієнтири;  

- майте при собі засоби визначення напрямків сторін горизонту;  

- головний убір  та одяг, що закриває шию і руки захистить вас від кліщів, а  

гумові чоботи, і штани заправивши їх у чоботи, – від укусів змій і комах; 

- майте достатньо їжі, води, сірників, речей та засобів для захисту свого життя. 

Повідомте про те, куди  ви збираєтеся йти, з ким і приблизний час повернення.  

Одягніть дітей в яскравий кольоровий одяг – він буде більш помітним у разі розшуку їх. 

У лісі. 

Під час руху у лісі запам'ятовуйте орієнтири, при потребі залишайте помітки (без 

зорових орієнтирів людина в лісі починає кружляти). Щоб не загубити один одного та 

на випадок несподіванок встановіть між собою сигнали (свистом або голосом),  

Болотисті місця обходьте. Через кущі і зарості  слід пробиратися обережно, 

плавно розсуваючи гілки і плавно опускаючи їх.  
Правильно користуйтесь вогнем. Місце для вогнища повинно бути на відстані понад 15 м 

від дерев, сам вогонь не повинен бути високим. Ніколи не залишайте вогнище без догляду. 

Незагашене вогнище може бути причиною лісової пожежі. Пам’ятайте – в лісі, згідно з  

Правилами пожежної безпеки в лісах України впродовж пожежонебезпечного періоду 

розводити вогнища забороняється (штраф до 4590 грн).  

Бережіть та економно використовуйте воду. Вона більш важлива для вашого виживання, 

ніж їжа. Ніколи не пийте воду з річок та озер. Найбільш надійні джерела води – струмки. 

Поблизу місць, де ви побачите мертвих рибу чи тварин, взагалі не можна навіть мити руки.  

Категорично заборонено брати в руки, нюхати і тим більше  їсти незнайомі дикі 

рослини чи паростки квітів, кущів, дерев – це може призвести до отруєння; 

Збирати можна тільки ті гриби та ягоди, які ви добре знаєте. Ніколи не куштуйте 

сирих грибів; не збирайте гриби та ягоди  поблизу транспортних магістралей, навіть їстівні 

гриби в тих місцях – отруйні. 

Уникайте диких тварин. Пам’ятайте що небезпечними можуть бути і лось, і олень, 

і лисиця. 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. 

Будьте обережні при зустрічі зі зміями. У випадку зміїного укусу терміново видавіть з 

ранки краплі крові з отрутою та висмоктуйте впродовж півгодини, весь час спльовуючи 

(цього не можна робити при наявності ранок на губах та у роті). Накладіть щільну 

пов’язку вище місця укусу та негайно необхідно дістатися до лікарні. 

Якщо вас укусив кліщ, треба не виколупувати його, а якнайшвидше дістатися до лікарні. 

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. Пригадайте  знайомі орієнтири, найкраще - залізницю,  ріку, шосе.  

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.  
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Правила безпечної поведінки в умовах аномально високих температур повітря  
 

Тривала  дія на організм людини високих температур атмосферного  повітря (спеки), 

може призвести до перегрівання організму –  теплового та сонячного ударів.  

Тепловий удар – це загальний перегрів організму через розлад терморегуляції 

під впливом надлишку тепла. Сонячний удар – ураження центральної нервової 

системи внаслідок інтенсивної тривалої дії прямих сонячних променів на голову. 

Тепловий і сонячний удари — це патологічні стани, що супроводжуються сильним 

головним болем, головокружінням, загальною слабкістю, зблідненням, сповільненням 

рухів. Можливі нудота, блювання, короткочасна втрата свідомості, підвищення 

серцебиття до 120 ударів за хвилину і температури тіла до +41°С.  

При подальшому впливі високої температури шкіра обличчя й губ синіє, посилюється 

задишка. З'являються занепокоєння, марення, галюцинації та судороги.  

Смертність внаслідок теплового удару дуже висока. При підвищенні температури 

тіла  до 41 С, навіть незважаючи на прийняті заходи , 50 % постраждалих помирають. 

У випадках видужання людей після перенесеного теплового удару  частими ускладненнями 

є головний біль, похитування при ходьбі, судомні посмикування  окремих м’язів, параліч, 

послаблення пам’яті, відчуття страху, прогресуюче недоумство. 

Сонячні опіки шкіри людина може отримати в результаті надмірного впливу сонячних 

променів (тривале знаходження під сонцем) – на шкірі з'являється запальна реакція з 

такими неприємними симптомами, як почервоніння, болючість, набряк, можуть навіть 

з'явитися пухирі. Крім дерматологічних проявів, можлива підвищена температура, 

нудота, головний біль, лихоманка, наростає втрата рідини. Перші ознаки опіку помітні 

вже за півгодини перебування на сонці. Пік нездужання настане через добу. 

Вплив ультрафіолетових променів може призвести до передчасного старіння шкіри - 

фотостаріння, коли на шкірі з'являються зморшки значно раніше настання зрілого віку. 

Повторні опіки можуть залишити після себе шрами, пігментні плями, сухість шкіри. 

Попередження випадків теплового та сонячного  ударів, сонячного опіку  

Попередження перегрівання організму та сонячному опіку полягає в дотриманні норм 

прийому сонячно-повітряних ванн, що особливо важливо для дітей та осіб, що мають 

захворювання серцево-судинної системи. Якомога частіше купайтеся, відпочивайте у 

тіні, не обмежуйте себе у вживанні рідини. Носіть  головний убір, доцільно  білого кольору.  

Перша допомога потерпілим від теплового удару та сонячного опіку  
Якщо у людини з'явились ознаки перегрівання, необхідно: 

1. В усіх випадках перегрівання організму треба терміново викликати лікаря. 

2. Швидко перемістити постраждалого із зони теплового впливу в тінь чи прохолодне 

приміщення  та покласти на спину, підійнявши їй голову  (при втраті свідомості  покласти 

його на бік), розстебнути одяг. При порушенні дихання – негайно робити штучне дихання. 

3. Охолодити організм – прикласти холодні компреси на голову, шию, груди, можна 

обгорнути тіло холодним мокрим простирадлом чи обдувати вентилятором. Добре допомагає 

обтирання оцтом, розбавленим пополам з водою. Одночасно треба давати холодні напої 

невеличкими (ковтками кожні 3-5 хвилин). Можна дати жарознижуючу таблетку.  

4. Після зниження температури тіла до ректальної (39 С), припинення судом, стабілізації 

серцевої діяльності і дихання, постраждалого на ношах транспортувати до лікарні. 

Лікування легких сонячних опіків можна проводити самостійно вдома. Для цього 

застосовуються протиопікові засоби, що продаються в аптеці (можна спрей "Пантенол").  

Ефективним народним засобом у цій ситуації вважається кисле молоко: змащувати ним 

уражені місця якомога частіше, після всотування в шкіру рештки кисляку змивати водою.  

Категорично заборонено змащувати пухирі будь-якими оліями та маслами.  

Штаб. ЦЗ  коледжу. 


