
 

 

 

 

 

Перебуваючи на канікулах  слід дотримуйтесь санітарно-гігієнічних вимог та 

протиепідемічних заходів, щоб уникнути захворювання та поширення 

інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19: 

1. Під час передування в громадських місцях обов’язково носіть маску. При використанні маски 

дотримуватись наступних правил: 

- перед тим як одягати маску, вимийте руки з милом або обробіть їх спиртовмісним розчином; 

- одягніть маску так, щоб вона закривала рот і ніс без проміжків між обличчям і маскою; 

- не торкайтеся маски під час використання, в разі дотику, обробіть руки спиртовмісним 

розчином або вимийте їх з милом. 

- щойно маска матиме ознаки сирості, замініть її на нову, не використовуйте одноразової маски 

повторно. 

- безпечно знімайте маску, торкаючись її тільки ззаду (не торкайтеся передньої частини маски). 

2. Дотримуйтесь дистанції. Тримайтесь від людей на відстані мінімум 1,5 метра, особливо, якщо у 

них кашель, нежить, підвищена температура. Кашляючи або чхаючи, людина, яка хворіє на 

респіраторну інфекцію, поширює навколо себе дрібні краплі, що містять вірус. Якщо ви 

перебуваєте занадто близько до такої людини, то можете заразитися при вдихання повітря. 

3. Регулярно мийте руки з милом потягом 30-40 секунд або обробляйте їх спиртовмісним 

засобом. Якщо на поверхні рук є вірус, миття рук або їх обробка спиртовмісним розчином вб’є 

його. 

4. Регулярно протирайте дезінфікуючим засобом поверхні та предмети (наприклад: столи, 

телефони, клавіатури, тощо), що часто торкайтесь. Тому, що забруднення на поверхнях, що 

торкаються, є одним із основних джерел поширення інфекції. 

5. Не чіпайте руками очі, ніс, рот. Торкаючись руками очей, носа або рота, можна перенести вірус з 

поверхні рук до організму. 

6. Дотримуйтесь правил респіраторної гігієни. При кашлі або чханні прикривати рот і ніс 

серветкою або згином ліктя. Використану серветку відразу викидайте у контейнер для сміття. Це 

дозволяє запобігти поширенню вірусів. Якщо при кашлі або чханні прикривати ніс або рот рукою, 

мікроби можуть потрапити на ваші руки, потім на предмети або людей, яких ви торкаєтесь. 

Уникайте контактів з потенційно зараженими відходами або рідинами тваринного походження. 

7. Підчас перебування дома здійснюйте вологе прибирання та провітрювання приміщення не 

менше 3-х разів за день.  

8. Не вживайте в їжу брудні овочі і фрукти та сирі продукти тваринного походження (мʼясо, птицю, 

рибу, яйця) або ті продукти, що не пройшли належну термічну обробку. 

9. Уникайте будь – яких контактів з тваринами (бродячими котами, собаками, птахами, гризунами, 

кажанами). 

10. При підвищеній температурі, появі кашлю, нежитю, ускладненні дихання або контакті з 

хворим, необхідно звернутися у спеціальний медичний центр лікування та при задовільному 

самопочутті не відвідувати лікувальний заклад, отримуючи консультації лікаря дистанційно. 



 

Обережно: 
 

бурульки! 
 

Нестійкі погодні умови — відлига вдень і заморозки вночі — сприяють активному утворенню бурульок 

на покрівлях споруд (особливо старих будинків із похилим дахом) та великих деревах. 

1. Будьте уважні, проходячи біля будинків або високих дерев. Спершу потрібно пересвідчитись, щоб 

не було загрози падіння льодових наростів. 

2. Якщо це можливо, тримайся на відстані від будинків та інших споруд, обираючи найбільш 

безпечний маршрут руху. 

3. Забороняється заходити за спеціальні огорожі поблизу будинків або дерев. 

 

 
 

Правила поведінки під час ожеледиці 

 

Пересувайтеся не поспішаючи, ноги злегка розслабте у колінах, ступайте на всю підошву. Руки мають 

бути вільні.  

Пам'ятайте, що поспіх збільшує небезпеку під час ожеледиці, тому виходьте із будинку заздалегідь.  

Ідучи тротуаром, не проходьте близько до проїжджої частини дороги. Не перебігайте проїжджу частину 

дороги, особливо під час снігопаду та ожеледиці.  

Пам'ятайте, що через ожеледицю значно збільшується відстань гальмівного шляху 

автотранспорту. 

Обходьте люки: як правило, вони покриті льодом. Крім того, люки можуть бути погано закріплені, що 

збільшує ризик  травмування. 

Не тримайте руки в кишенях: це збільшує можливість не тільки падіння, а й важких травм, особливо 

переломів. 

У разі падіння мінімізуйте шкоду для свого здоров'я: 

 

1. Відразу присядьте, щоб знизити висоту.  
 

2. У момент падіння слід напружити м'язи, а 

доторкнувшись до землі, перекотитися - удар, 

спрямований на вас, зменшиться.  

 

Якщо ви впадете і через деякий час 

відчуєте біль у голові й суглобах, 

нудоту - терміново зверніться до 

лікаря. 



 

 

 

 

Правила поведінки на водоймах, вкритих кригою 

1. Уникайте перебування на тонкій кризі. Небезпечно бути біля берегів, де найчастіше виникають 

промоїни, тріщини й розриви льоду. 

2. Остерігайтеся місць, вкритих товстим шаром снігу: під снігом лід завжди тонший; тонкий лід 

і там, де розливаються джерела, де швидка течія або струмок впадає в річку. 

3. Переходь річку тільки у встановлених місцях, товщина льоду має бути не менше за 15—20 см. 

4. Перебуваючи на льоді рекомендується мати при собі знаряддя безпеки (лижі, мотузку, палицю). 

5. Не з'їжджайте на лижах, санях, сноубордах тощо., із крутого берега на кригу: у разі різкого 

навантаження він може провалитися. 

6. Катайся на ковзанах лише в перевірених та обладнаних для цього місцях. 

7. Твердо засвойте, що зимова підлідна ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил 

поводження: 

- не пробивайте поруч багато лунок; 

- не збирайтеся великими групами на одному місці; 

- не пробивайте лунки на переправах; 

- не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега, яке б клювання там не було; 

- завжди майте під рукою міцну мотузку 12-15 метрів; 

- тримайте поруч з лункою дошку або велику гілку. 

8. Якщо лід почав тріщати та з'явилися характерні тріщини, негайно повертайся на берег. Не 

біжіть, відходьте повільно, не відриваючи ніг від льоду. 

Якщо ви провалилися на льоду річки або озера 

 Широко розкиньте руки по крайкам льодового пролому та утримуйтеся від занурення з головою. 

Дійте рішуче і не лякайтеся. 

 Намагайтеся не обламувати крайку льоду, без різких рухів вибирайтеся на лід, наповзаючи грудьми і 

по черзі витягаючи на поверхню ноги. Головне - пристосовувати своє тіло для того, щоб воно 

займало найбільшу площу опори. 

 Вибравшись із льодового пролому, відкотіться, а потім повзіть в той бік, звідки ви прийшли і де 

міцність льоду, таким чином, перевірена. Незважаючи на те, що вогкість і холод штовхають вас 

побігти і зігрітися, будьте обережні до самого берега, а там не зупиняйтеся, поки не опинитеся в 

теплі. 

 Якщо на ваших очах на льоду провалилася людина, негайно сповістіть, що йдете на допомогу. 

Підкладіть під себе лижі, дошку, фанеру (це збільшить площу опори) і повзіть на них. Наближайтесь 

до ополонки тільки повзком, широко розкидаючи при цьому руки. До самого краю ополонки не 

підповзайте, інакше у воді опиняться вже двоє. Ремені, шарфи, дошка, жердина, санки або лижі 

допоможуть врятувати людину. Кидати пов'язані ремені, шарфи або дошки треба за 3-4 метра. 

 Якщо ви не один, тоді, узявши один одного за ноги, лягайте на лід 

ланцюжком і рухайтеся до пролому. Дійте рішуче і швидко - постраждалий 

швидко мерзне в крижаній воді, мокрий одяг тягне його донизу. 

 Подавши постраждалому підручний засіб порятунку, витягайте його на лід 

і повзіть з небезпечної зони. Потім укрийте його від вітру і якнайшвидше 

доставте в тепле місце, розітріть, переодягніть в сухий одяг і напоїть чаєм. 

Пам'ятайте: вирушати на водойми поодинці небезпечно! 



 

 

 

 

 

Профілактика переохолодження та обмороження 

Існує декілька простих правил, виконання яких дозволить уникнути переохолодження та обмороження 

при сильному холоді:  

- носіть просторий одяг – це сприяє нормальній циркуляції крові; 

- не вживайте алкогольних напоїв – алкогольне сп’яніння сприяє високій утраті тепла, в той же час 

викликає ілюзію тепла. Додатковим негативним фактором є неможливість сконцентруватися на 

перших ознаках обмороження;  

- не паліть на морозі – паління зменшує периферійну циркуляцію крові і робить кінцівки більш 

уразливими до дії холоду. 

Не виходьте на мороз із вологим волоссям.  

Одягайтеся так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло. Верхній одяг 

бажано носити непромокаючий.  

Тісне взуття, відсутність устілки, брудні шкарпетки можуть створювати 

передумови обмороження.  

Особливу увагу до взуття необхідно приділяти особам, в яких сильно 

пітніють ноги. У взуття необхідно вкладати теплі устілки, а замість 

бавовняних шкарпеток одягати вовняні – вони поглинають вологу та 

залишають ноги сухими.  

Не виходьте на мороз без рукавичок та шарфу. Найкращий варіант – 

рукавички з водовідштовхуючої тканини, що не пропускає повітря, з хутром 

всередині. Рукавички зі штучних матеріалів погано захищають від морозу.  

У вітряну погоду відкриті ділянки тіла змащуйте спеціальним кремом.  

Не носіть на морозі металевих (у тому числі золотих та срібних) прикрас.  

По-перше, метал охолоджується до низьких температур швидше, ніж тіло, внаслідок чого можливе 

„прилипання” цих предметів до шкіри з виникненням почуття болю та холодових травм.  

По-друге, перстені на пальцях затрудняють циркуляцію крові та сприяють обмороженню кінцівок.  

Використовуйте допомогу друзів. Слідкуйте за обличчям друзів, особливо за носом, вухами та щоками, 

звертайте увагу на зміну їх кольору, а друзі повинні слідкувати за станом вашого обличчя. Якщо 

замерзли руки – спробуйте відігріти їх під пахвою. Не дозволяйте обмороженому місцю знов 

замерзнути, це може призвести до більш значних пошкоджень, найшвидше направляйтеся до теплого 

приміщення.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Правила пожежної безпеки під час святкування Нового року 

 

Незабаром Новорічні та Різдвяні свята, що принесуть до кожного будинку радість і надію, зміни на 

краще в житті. Щоб ялинка приносила тільки радість і нікому не затьмарили свята, необхідно 

дотримуватися вимог пожежної безпеки:  

1. При виборі штучної ялинки безпечніше віддати перевагу моделям, що 

мають протипожежну пропитку (ця інформація вказується на 

упаковці). Збирати штучну ялинку потрібно згідно з інструкцією.  

2. Установлювати її треба подалі від опалювальних приладів і джерел 

відкритого вогню – камінів, газових плит. і т.ін.  

3. Щоб ялинка не впала або не поранила, вона повинна бути 

правильно зібрана і надійно встановлена, а іграшки 

рівномірно на ній розподілені.  

4. На ялинку не можна встановлювати свічі та 

бенгальські вогні, особливо в об'єднанні з 

ватним "снігом" і паперовими іграшками.  

5. Слід дотримуватися й правил 

електробезпеки. Для прикраси ялинки 

не можна використовувати несправжні 

й не сертифіковані електричні вироби.  

6. Підключення гірлянд до мережі 

повинне виконуватися тільки за 

допомогою штепсельних з'єднань. 

7. При виявленні несправності в ілюмінації – нагрівання 

проводів, миготіння лампочок, іскріння, вона повинна 

бути терміново відключена. 

 



 

 

 

 

 

Під час канікул, перебуваючи на вулиці й ставши учасником дорожньо-

транспортного руху, дотримуйтесь правил дорожнього руху 

 

Ходіть лише по тротуарах і пішохідних доріжках, притримуйтесь правого боку, а якщо вони 

відсутні, рухайтесь узбіччям чи краєм проїжджої частини, слід йти назустріч руху транспортних 

засобів. 

Переходьте проїжджу частину тільки по пішохідних переходах, зокрема підземних і наземних, а у 

разі їх відсутності – на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч. Не переходьте дорогу на червоне 

світло незалежно від наявності на ній автомобілів У місцях із регульованим рухом керуватися 

тільки сигналами регулювальника чи світлофора. Виходячи на проїжджу частину з-за 

транспортних засобів упевнитись, що не наближаються інші транспортні засоби. 

Чекайте 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 лише з боку дверей і 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. 

Для катання на інших засобах (скейтборд, самокат, ролики тощо) обирайте місце на дитячих 

майданчиках та ін., не виїжджайте на проїжджу частину. 

Користуючись транспортним засобом, слід сидіти або стояти тільки в призначених для цього 

місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування. 

По проїжджій дорозі можна рухатися на велосипеді особам, які досягай 16-ти років. Мопеди й 

велосипеди повинні бути обладнанні звуковим сигналом та світлоповертачами: попереду – білого 

кольору, по боках – оранжевого, позаду – червоного. На голові у водія має бути захисний шолом. 

Слід чітко дотримуватися правил дорожнього руху.  

У разі дорожньо-транспортної пригоди слід надавати можливу допомогу потерпілим і повідомляти 

про пригоду поліцію. 

 

 

Пам’ятайте, що порушник Правил дорожнього руху не тільки наражає на небезпеку себе, а й 

ставить під загрозу життя інших людей. 



 

 

 

 

Під час канікул дотримуйтесь правил електробезпеки 

Перш ніж увімкнути побутовий прилад у штепсельну розетку, перевірте, чи не пошкоджена вилка 

та неушкодженість ізоляції електричного проводу. 

Вимикайте побутові прилади зі штемпельної розетки тримаючись за вилку, а не за шнур. 

Не вставляти у штепсельну розетку цвяхи, шпильки та інші предмети. 

Не ремонтуйте пошкоджені вимикачі, лампові патрони, штепсельні розетки, особливо якщо  вони 

знаходяться під напругою. Не проводьте заміну перегорілих або пошкоджених електричних 

лампочок, що ввімкнуті в освітлювальну мережу. 

Не вбивайте цвяхи в стіни у місцях можливого знаходження електропроводки. 

Не піднімайтесь по опорах ліній електропередач до електропроводів та на дахи споруд, над якими 

проходять електричні проводи. Не влізайте на територію загороджених трансформаторних 

підстанцій та в їх приміщення. 

У разі виявлення обірваного проводу лінії електропередач, ні в якому разі не наближатись до 

нього. 

Ваша уважність та серйозне ставлення до електробезпеки є запорукою життя та здоров’я. 

 

 

 

При використанні побутових піротехнічних виробів 

Рік у рік збільшується кількість людей, які отримують від піротехнічних виробів каліцтво, 

термічні опіки та різні травми. Дуже часто це трапляється внаслідок необережного, неправильного 

чи невмілого користування піротехнічними виробами.  

Щоб запобігти біді, слід дотримуватися правил пожежної безпеки. Запуск петард, феєрверків, 

ракет заборонено проводити всередині приміщення, з балконів і поблизу житлових, господарських 

будівель, тощо. 

Не зберігайте піротехніку біля приладів опалювання – батарей, газових та електричних плит.  

Не носіть вогненебезпечні предмети у кишенях чи сумочках.  

Не розбирайте вироби чи піддавайте їх механічним впливам. 

Не куріть, працюючи з піротехнічними виробами. 



 

 

 

Профілактики кишкових інфекцій та харчових отруєнь 

З настанням тепла легко отримати харчове отруєння чи кишкові інфекції, пов'язані із уживанням 

продуктів харчування та питної води, забруднених збудниками зазначених захворювань, оскільки 

створюються сприятливі умови для розмноження і розповсюдження шкідливих бактерій у 

довкіллі. Актуальними чинниками передачі кишкових інфекцій є неякісно помиті овочі, зелень, 

фрукти, ягоди й молочна продукція, що купується населенням на ринках, у тому числі стихійних, 

у приватних осіб, зберігається без належних температурних умов та вживається без необхідної 

термічної обробки.  

 

З метою профілактики кишкових інфекцій та харчових отруєнь необхідно виконувати 

наступні заходи профілактики: 

- не вживайте продукти і напої при найменшій підозрі щодо їх недоброякісності та з 

протермінованими термінами споживання; 

- не купуйте продукти харчування на стихійних ринках або з рук у приватних осіб; 

- не вживайте незнайомі гриби, ягоди, трави та інші рослини; 

- не готуйте страви із запасом; приготовлені страви бажано вживати відразу, зберігання 

виготовленої страви без холоду не повинно перевищувати 2 години; 

- при споживанні овочів, фруктів та ягід, їх необхідно добре промити питною водою або обдати 

окропом; 

- не використовуйте для пиття, приготування їжі та миття посуду воду з незнайомих джерел 

водопостачання (ріки, озера, підземні джерела, поверхневі води тощо), використовуйте воду 

тільки з централізованих джерел водопостачання або питну бутильовану; 

- перед приготуванням їжі та перед її вживанням завжди мийте руки з милом; обов'язково мийте 

руки після відвідування туалетів; 

- ведіть боротьбу з мухами, тарганами та іншими комахами. 

 
 

У разі виявлення перших ознак кишкової інфекції необхідно терміново звернутись до 

найближчої лікувальної установи. Самолікування небезпечне для здоров'я! 
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Під час канікул дотримуйтесь правил пожежної безпеки 

Не носіть з собою вогненебезпечні предмети, що можуть спричинити пожежу (запальнички, 

сірники, петарди, бенгальські вогні, феєрверки, цигарки, легкозаймисті речовини, вогнезаймисту 

рідину тощо). 

 

Бутьте обережними при користуванні газовими приладами. 

 

Не застосовуйте предмети оформлення приміщень, декорації та обладнання, виготовлене з горючих 

синтетичних матеріалів, штучних тканин і  волокон (пінопласту, поролону, полівінілу тощо). 

 

Не застосовуйте відкритий вогонь (факели, свічки, феєрверки тощо),не влаштовайте світлові ефекти 

із застосуванням хімічних та інших речовин, які можуть викликати загоряння. 

 

Не наближайтеся до електроприладів, музичної апаратури під напругою у разі виявлення обірваних 

проводів, неізольованої проводки, іскріння проводки. 

 

Не збирайтеся біля проходів у громадських установах, входах та виходах, у приміщеннях 

вестибюлю. 

 

Не беріть на вулиці чи в іншому місці незнайомі, чужі предмети, зокрема побутову техніку, не 

вмикайте їх у розетку вдома чи в інших установах – це може призвести до вибуху та надзвичайної 

ситуації. 

 

Під час участі в масових заходах не створюйте травмонебезпечних ситуацій у приміщенні, 

виконуйте правила пожежної безпеки.  

 

У разі пожежної небезпеки : наявності вогню, іскріння, диму – негайно покиньте приміщення та 

викликайте службу пожежної охорони за телефоном 101 або 112 назвавши своє ім’я, прізвище, 

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

 

При появі запаху газу в приміщенні у жодному разі не вмикайте електроприлади, не користуйтеся 

стаціонарним чи мобільним телефоном, відчиніть вікна, двері, вимкніть газову плиту, якщо вона 

була ввімкнена, вийдіть з приміщення та  негайно повідомте в газову службу за номером 104  чи 

пожежну охорону – 101 (112), назвавши своє ім’я, прізвище, адресу, коротко описати ситуацію. 



 

 

 

 

 

 

Під час канікул дотримуйтесь правил з попередження нещасних випадків, 

травмування, насильства над дітьми тощо 

Для попередження травмування та для запобігання обрушень будівельних матеріалів не 

перебувайте біля будівельних майданчиків, кар’єрів, закинутих будівель. 
 

Пересувайтеся обережно, спокійно. Беручи участь в іграх, не створюйте хаотичного руху, не 

штовхайтеся, не кричить. На вулиці бутьте обережними, дивитесь під ноги, щоб не впасти в яму 

чи відкритий каналізаційний люк. 
 

Бутьте обережним на дитячих майданчиках, у парках відпочинку: спочатку переконайтеся, що 

гойдалки, атракціони, турніки та інші прилади справні, сильно не розгойдуйтесь й не розгойдуйте 

інших, щоб не призвести до падіння чи іншого травмування. 
 

Щоб уникнути травмування не виходьте на дах багатоповерхівок. 
 

Не спускайтеся у підвали будинків чи інші підземні ходи, катакомби, бомбосховища – там може 

бути отруйний газ. 
 

Не вступати в контакт із незнайомими тваринами для запобігання отримання укусів від хворих на 

сказ тварин. 
 

Не вживайте алкоголь, наркотичні засоби, тютюнові вироби, стимулятори. 
 

Не розмовляйте й не вступати в контакт із незнайомцями, зокрема не передавайте їм цінні речі, 

ключі від дому. Якщо ви відчули загрозу, одразу кличте на допомогу й швидко йдіть до людей. 
 

Не підходьте до автомобілів із незнайомцями, навіть якщо вони запитують дорогу. Скажіть, що не 

знаєте, і швидко йдіть геть. 
 

Будьте подалі від тих, хто влаштовує бійки, не беріть участі в суперечках і не провокуйте словами 

чи діями агресивну поведінку, що може призвести до бійки або травми. У стосунках із 

оточуючими керуйтеся толерантними відносинами. 
 

Не заходьте в під’їзд, ліфт із незнайомими людьми; одразу кличте на допомогу, якщо незнайомець 

провокує якісь дії щодо вас.  
 

Будьте уважнішими, оглядайтеся й перевіряйте, чи не слідує за вами хтось під час проходу 

провулків, підземних переходів між домами й тунелями. Якщо за вами хтось іде, зупиниться й 

відійдіть у сторону, щоб потенційний переслідувач пройшов повз вас. 
 

Під час перебування на дискотеці, завчасно попередьте батьків, щоб зустріли вас після заходу. 

Керуйтеся загальними правилами етикету й нормами поведінки, не провокуйте оточуючих на 

агресивну поведінку діями і словами. 
 

У разі небезпечної ситуації зверніться до служби охорони закладу, викликайте поліцію за 

телефоном 102 або 112, зателефонуйте батькам. 
 

Не вчиняйте дії, що можуть призвести до правопорушень.  

 



 

Пам'ятайте! Куди б ви не пішли і де б не 

перебували, ви можете опинитись у 

екстремальних умовах, тому: 

1. Знайте приблизно свій шлях мандрівки. 

 

2. Майте при собі засоби визначення сторін 

горизонту. 
 

 

3. Майте одяг, придатний для будь-яких 

погодних умов. 

 

4. Майте достатньо їжі, води, сірників, 

речей та засобів для захисту свого життя. 

 

Під час виникнення надзвичайної або аварійної ситуації не панікуйте, не 

кричить, не метушитесь у разі можливості покиньте територію аварійної 

небезпеки та зателефонуйте до служб екстреної допомоги за телефонами:  
 

 101 - служба порятунку; 
 

 102 - поліція; 
 

 103 - швидка медична допомога; 
 

 104 - газова служба; 
 

 112 - чергово-диспетчерська система екстреної допомоги населенню. 

 

Коротко опишіть ситуацію, назвіть адресу, де сталася надзвичайна ситуація, 

своє прізвище, ім’я, номер свого телефону, спокійно виконуйте вказівки 

працівників служби порятунку. 


