Пожежа
Щорічно внаслідок пожеж гине та страждає значна кількість людей. В дим та попіл
перетворюються цінності на мільярди гривень.
Якщо виникла пожежа - рахунок часу йде на секунди. Не панікуйте та остерігайтеся: високої
температури, задимленості та загазованості, обвалу конструкцій будинків і споруд, вибухів
технологічного обладнання і приладів, падіння обгорілих дерев і провалів. Знайте де знаходяться
засоби пожежегасіння та вмійте ними користуватися.
Заходи щодо рятування потерпілих з будинків, які горять та під час гасіння пожежі:
Перед тим, як увійти в приміщення, що горить, накрийтеся мокрою ковдрою, будь-яким одягом чи
щільною тканиною;
відкривайте обережно двері в задимлене приміщення, щоб
уникнути посилення пожежі від великого притоку свіжого
повітря;
в сильно задимленому приміщенні рухайтесь поповзом або
пригинаючись;
для захисту від чадного газу необхідно дихати через зволожену
тканину;
у першу чергу рятуйте дітей, інвалідів та старих людей;
пам'ятайте, що маленькі діти від страху часто ховаються під ліжко, в шафу та забиваються у куток;
виходити із осередку пожежі необхідно в той бік, звідки віє вітер;
побачивши людину на якій горить одяг, зваліть її на землю та швидко накиньте будь-яку ковдру чи
покривало (бажано зволожену) і щільно притисніть до тіла, при необхідності, викличте медичну
допомогу;
якщо загорівся ваш одяг, падайте на землю і перевертайтесь, щоб збити полум'я, ні в якому разі не
біжіть - це ще більше роздуває вогонь;
під час гасіння пожежі використовуйте вогнегасники, пожежні гідранти, воду, пісок, землю, кошму
та інші засоби гасіння вогню;
бензин, гас, органічні масла та розчинники, що загорілися, гасіть тільки за допомогою
пристосованих видів вогнегасників, засипайте піском або грунтом, а якщо осередок пожежі
невеликий, накрийте його азбестовим чи брезентовим покривалом, зволоженою тканиною чи
одягом;
якщо горить електричне обладнання або проводка, вимкніть рубильник, вимикач або електричні
пробки, а потім починайте гасити вогонь.
Пожежа застала вас у приміщенні:
Ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте в ліжку, а скотіться з нього на підлогу
та повзіть під хмарою диму до дверей вашого приміщення, але не відчиняйте їх відразу;
обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, якщо двері не гарячі, то обережно
відчиніть їх та швидко виходьте, а якщо двері гарячі - не відчиняйте їх, дим та полум'я не дозволять
вам вийти;

щільно закрийте двері, а всі щілини і отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути
подальше проникнення диму та повертайтесь поповзом у глибину приміщення і приймайте заходи
до порятунку;
присядьте, глибоко вдихніть повітря, розкрийте вікно, висуньтеся та кричіть "Допоможіть,
пожежа!", а якщо ви не в змозі відкрити вікно - розбийте віконне скло твердим предметом та
зверніть увагу людей, які можуть викликати пожежну команду;
якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу із приміщення
(обов'язково зачиніть за собою всі двері);
якщо ви знаходитесь у висотному будинку не біжіть вниз крізь вогнище, а користуйтеся
можливістю врятуватися на даху будівлі, використовуйте пожежну драбину, під час пожежі
заборонено користуватися ліфтами
У всіх випадках, якщо ви в змозі, викличте пожежну команду (телефон-101).

Пожежі в лісах, степах та на торфовищах
Масові пожежі можуть виникати в спеку та при
посухах від ударів блискавки, необережного поводження з
вогнем, очищення поверхні землі випалюванням сухої трави та
з інших причин. Вони можуть викликати ураження людей та
тварин, спалах будівель в населених пунктах, дерев'яних мостів,
дерев'яних стовпів ліній електромереж та зв'язку, складів
нафтопродуктів та інших матеріалів, що горять.
Ви опинилися у осередку пожежі:
- не панікуйте та 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, 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, будьте обережні в місцях
горіння високих дерев, вони можуть завалитися та травмувати вас;
- під час гасіння пожежі, не відходьте далеко від доріг та просік, не випускайте з уваги інших
учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв'язок за допомогою голосу.
- особливо будьте обережні у місцях торф'яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися
глибокі вирви, тому пересувайтеся, по можливості, перевіряючи палицею глибину слою, що
вигорів;
- після виходу із осередку пожежі повідомте місцеву адміністрацію та пожежну службу про місце,
розміри та характер пожежі.

Прогулянка у ліс
Підготовка до подорожі у ліс
Повідомте про те, куди ви збираєтеся. Якщо поблизу нікого немає - залишіть записку з
повідомленням (дата, час відправлення, кількість людей, що йдуть разом з вами, напрямок
подорожі і приблизний час повернення).
Візьміть собі за правило - перед мандрівкою чи походом до лісу,
подивитися карту або хоча б намальований від руки план
місцевості та запам'ятати орієнтири.
Одягніть зручний одяг та взуття. Вони повинні підходити для
місцевості та погодних умов. Запам'ятайте - погодні умови можуть
змінитися дуже швидко.
Одягніть дітей в яскравий кольоровий одяг - він буде більш
помітним у разі розшуку їх.
Переконайтеся, що все ваше спорядження - у доброму, робочому стані Якщо ви сумніваєтеся брати
ту чи іншу річ, пам'ятайте - зайва вага буде вам заважати.
У лісі
Встановіть між собою сигнали, щоб не загубити один одного у лісі, особливо на випадок
несподіванок - свистом або голосом.
Запам'ятовуйте орієнтири під час руху у лісі. Щоб не заблукати - лишайте примітки. Без зорових
орієнтирів людина в лісі починає кружляти.
Виберіть місце для вогнища та обладнайте його. Ніколи не залишайте вогнище без догляду.
Незагашене вогнище може бути причиною лісової пожежі.
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.
Будьте обережні, у лісі може бути болотиста місцевість обходьте її. Болотною водою також не можна користуватися.
Поблизу болота, як правило, водиться багато гадюк.
Пам'ятайте - збирати можна тільки ті гриби та ягоди, які ви
добре знаєте. Щоб уникнути отруєння ними, ніколи не
куштуйте сирих грибів; ніколи 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 - у
людей і тварин близько 150 спільних хвороб. 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.
Уникайте додаткових неприємностей з тваринами, особливо у нічний час - ніколи не залишайте їжу
у вашому наметі або поряд з місцем вашого відпочинку, краще покладіть її на дерево; недоїдки їжі
закопайте подалі від місця відпочинку.
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. Потім необхідно накласти щільну пов'язку вище місця укусу
та негайно дістатися до лікарні.
В лісі, особливо навесні, багато кліщів, які можуть причепитися до тіла. Якщо вас укусив кліщ,
треба не пробувати виколупати його, а якнайшвидше дістатися до лікарні.
Якщо ви опинилися біля поламаних дерев - не затримуйтесь. Вони спираються одне на одне і
можуть впасти, особливо під час вітру.
Не ховайтеся під високими деревами та не залишайтеся на галявині під час зливи з блискавкою, бо
блискавка може вдарити у найвище місце.
Ніколи не пірнайте у незнайомому місці у водойму. Спочатку обстежте і переконайтеся у
відсутності схованих під водою перешкод (каміння, залізяки та гострі гілки або мілководдя).
Уникайте води зі швидкою течією. Ніколи не плавайте наодинці.
Будьте обережні. Взимку водойма вкривається кригою - ходити по ній небезпечно. Навесні, коли
крига темна, на неї ступати не можна - вона дуже ламка

Рятувальники застерігають: будьте вкрай обережні на воді!
За вікном літо. Все більше хочеться покинути квартиру й
відправитися на природу, здебільшого до лісу або річки.
Тому на часі говорити про воду, а точніше про правила
поводження людей на водоймах, аби відпочинок приносив
радість. Усім відомо, що вода – чудодійний засіб оздоровлення
організму.
Купання дає людині фізичне та моральне задоволення,
допомагає позбутися стресів. Але, на жаль, для декого
відпочинок біля води закінчується трагедією.
Як уникнути трагедії на воді
Варто пам’ятати, що основними умовами безпеки є правильний
вибір і обладнання місць для купання; навчання дорослих та
дітей плаванню, суворе дотримання правил поведінки під час
купання і катання на плавзасобах, постійний контроль за дітьми
у воді з боку дорослих. Відпочинок на воді допускається тільки
у спеціально відведених місцевими органами влади та
обладнаних для цього місцях. Безпечніше відпочивати на воді у
світлу частину доби. Купатися дозволяється в спокійну
безвітряну погоду при температурі води не менше +18, повітря
не нижче +24.
Не лізьте у воду в незнайомому для вас місці, уникайте води із швидкою течією, не заходьте у воду
напідпитку, ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх силах; купаючись на
“дикому пляжі” чи у незнайомому місці – не пірнайте з берега, гірки, дерева; у воду слід входити
неспішно, обережно пробуючи дно ногою; купатися краще там, де є рятувальні служби; особливо
слідкуйте за дітьми: їхня поведінка у воді не передбачувана; до плавок потрібно прикріпляти
шпильку, якщо далеко від берега судома зведе руку чи ногу, укол шпилькою допоможе відновити
еластичність м’язів; утримуйтеся від далеких запливів: переохолодження – головна причина
трагічних випадків. На рівнинних річках є багато ям і вирів. Вони підступно зустрічаються біля
піщаних кос, під берегом, де особливо полюбляють купатися діти.

Особливості під час купання в гірських річках. Гірські ріки мають стрімку течію, що може збити з
ніг. Дно і береги таких річок кам’янисті, тому можна отримати важкі травми при падінні. Можна
впасти, підслизнувшись на мокрому і слизькому камені, коли
тільки входиш у воду.
На морі треба завжди зважати на хвилі, які можуть перевернути
людину при вході у воду. Не намагайтеся плисти проти хвилі.
Варто бути обережними біля водорізів. Не пірнайте з них, бо
можна впасти – вони дуже слизькі від водоростей. Не
запливайте за буйки! Великою бідою може обернутися пірнання
на мілководді або в незнайомих місцях. У таких випадках
можливі травми шийного відділу хребта з пошкодженням
спинного мозку.
Якщо човен перевернувся, головне не розгубитися. Навіть коли
перекинувся, він і тоді ще певний час тримається на воді, отже,
треба зберігати спокій, і до прибуття рятувальників триматися
за човен, штовхаючи його до берега. Той, хто добре вміє
плавати, у першу чергу повинен допомогти тому, хто не вміє,
підтримувати його на плаву. Рятувати треба спочатку одного
потопаючого, а потім іншого, допомогти вплав одночасно
кільком людям неможливо. Під час катання дітей необхідна
присутність дорослого в кожному човні. Він мусить уміти
керувати судном, добре плавати, знати прийоми надання
невідкладної допомоги постраждалим на воді. Основною причиною загибелі людей на воді є страх.
У більшості випадків тонуть люди, котрі вміють плавати, і з самовпененістю запливають далеко від
берега. Там вони можуть потрапити у потік холодної води. Тоді починає зводити ноги і хапає корч.
У цій ситуації головне – не злякатися. Треба зануритися у воду і сильно потягти рукою на себе
ступню за великий палець.
Будьте дуже обережні під час відпочинку на воді, щоб він був для Вас і Ваших дітей безпечним,
весь час суворо дотримуйтеся порад рятувальників!

Пам'ятка населенню при укусах отруйних плазунів, бджіл та ос
Укус отруйних змій
У подорожі не виключена можливість зустрічі з отруйною змією. Зазвичай це буває гадюка, а в
південних республіках також кобра, гюрза, щитомордник, ефа (усього на території СНД
нараховують 14 видів отруйних плазунів).
Укус змії може мати дуже серйозні наслідки, тому що отрута
швидко вражає життєво важливі системи організму людини серцево-судинну, кровотворну, нервову. У вкушеного вже
через півгодини наступають загальні ознаки отруєння:
слабість, головний біль, блювота, задишка, запаморочення,
з'являється набряклість тканин, запалення лімфатичних
вузлів.

Профілактика укусу отруйної змії
Щоб попередити укус змії, туристам варто знати умови їхнього місцеперебування і спосіб життя.
Змії поширені в заболочених місцях, болотах, біля зарослих озер і ставків, у горах і пустелях.

Будучи нічними тваринами, удень вони ховаються в старих пнях, у копицях сіна, під каменями або
стовбурами дерев. Тому ці предмети краще не торкати голою рукою, а користуватися ціпком.
Особливо уважним треба бути у занедбаних кар'єрах, серед кам'яних руїн, у розваленій хатинці змії іноді селяться на місцях, залишених людиною. Така ж обережність і виставлений вперед ціпок
не зайві при швидкому русі по стежці: на стежці, як і на кам'яних плитах або пнях, змії люблять
грітися в сонячний день. Дрімаючий плазун має дуже слабкий нюх і слух, тому раптова поява
людини може перешкодити йому вчасно зникнути в траві, а біль від черевика, що придавив,
змусить захищатися укусом.
Всі, хто відправляються в райони, де є багато отруйних змій, повинні мати щільні штани і високе
взуття. Для Далекого Сходу щодо цього добрі гумові чоботи, для деяких місць Сибіру й Середньої
Азії - ялові, на гірських маршрутах - черевики з високими рантами й манжетами. Значною мірою
охороняє від укусу груба вовняна шкарпетка.
Перед подорожжю треба вивчити особливості забарвлення змій, їхні відмінні риси і уміти
розпізнавати отруйних і безневинних. Вуж, наприклад, відрізняється двома яскраво-жовтими
плямами в скроневій області голови й круглими зіницями.
Елементарне знайомство із зовнішнім виглядом змій дозволить не побоюватися зустрічей з
веретенницею і мідянкою. Перша не змія, а велика безнога ящірка, друга хоча й змія, але із
сімейства вужів, і та, і інша не отруйні.
Перша допомога при укусі змії
У перші хвилини після укусу варто спробувати відсмоктати частину отрути з рани. Кров'янисту
рідину, що відсмоктується, треба відразу ж спльовувати. Відсмоктування не можуть робити люди,
у яких у роті є язви та ранки. Потім з підручних матеріалів на уражену кінцівку накладають шину і
вживають заходів для екстреного транспортування потерпілого в лікувальну установу. Під час
транспортування на місце укусу рекомендується класти холод, давати якомога більшу кількість
рідини, щоб зменшити концентрацію отрути в організмі та сприяти його виділенню із сечею.
Раніше існувала думка про необхідність припікань, надрізів, накладання джгута. Зараз така думка
вважається неправильною. Припікання лише збільшує рану, сприяючи її нагноєнню, але не знищує
отрути, надрізами ж не завжди вдається викликати сильну кровотечу, тому що в отруті присутні
речовини, що викликають швидке згортання крові, а саме місце укусу сильно травмується.
Перетягування джгутом кінцівки також не може призупинити проникнення отрути в організм,
оскільки він поширюється не по кровоносним, а по лімфатичних судинах.
Якщо є шприц і ліки для ін'єкцій, то найбільш радикальним методом лікування буде миттєве
введення протиотрутної сироватки, а також серцево-судинних засобів.
«Що робити при укусі бджіл, ос?»
В останній час збільшилась кількість людей, які звертаються за
медичною допомогою після укусу бджоли або оси, так що ця
проблема сьогодні дуже актуальна.
Бджоли нападають на людину виключно в цілях самозахисту.
Потерпілому необхідно витягти з рани жало, щоб менше отрути
попало в кров. На відміну від бджіл, оси після нападу не вмирають.
Найбільш небезпечні укуси шершнів і джмелів - представників
найбільшого роду ос. Вони боляче вжалюють, а їх отрута - сильний
алерген. До того ж під час укусу самка комахи відкладає під шкіру
людини личинку, яка викликає запалення.
Для здорової людини укус комахи безпечний, але є категорія людей, яким слід уникати нападу ос.
Це, в першу чергу, алергіки і астматики. Отрута оси на деяких людей діє як найсильніший алерген.

Має значення і місце укусу. Якщо він потрапив в область грудної клітини, живота, а також в
голову, наслідки можуть бути більш важкими, ніж при укусі в ногу або руку. Дуже небезпечні
укуси в область ротової порожнини. Це може відбутися якщо ви відкусили, наприклад, яблуко або
шматочок кавуна, на якому сиділа оса. Такий укус часто призводить до набряку дихальних шляхів і
смерті від задишки.
Як же захистити себе від укусів бджіл, ос?
Ми приваблюємо до себе бджіл не тільки солодощами і фруктами,
але й ... одягом. Бджолам подобаються яскраві кольори, а також
квітчастий візерунок. Осам подобаються гнилі фрукти, солодкі
страви і напої. Не допускайте, щоб вдома псувались продукти,
відро для сміття завжди тримайте закритим. Якщо поблизу
з'явились бджоли або оси, уникайте різких рухів - предмет, який
повільно рухається, непомітний для комах і не провокує їх.
Не ходіть босоніж або у відкритому взутті по траві, будьте пильні
біля кущів, які квітнуть. Перед тим як понюхати букет, переконайтесь, що на квітах немає комах.
Приваблює ос і бджіл різкий запах поту і квіткова косметика. Щоб не подразнювати комах,
намагайтесь пахнути літом нейтрально. Вікна вдома відчиняйте з заходом сонця, коли всі бджоли і
оси повернулись до своїх гнізд.
Перша допомога при укусі бджоли, оси
В першу чергу постарайтесь вилучити отруту із ранки, потім охолодіть ужалене місце, прикладіть
примочку з розчином солі або соди (десертна ложка на півсклянки води). Навколо ранки можна
нанести гормональну мазь або антигістамінний гель. Прийміть антигістамінний засіб, а також
глюконат кальцію (по одній таблетці чотири рази на день).
Якщо в укушеного розвивається набряк лицевих тканин, бронхоспазм, прискорюється серцебиття,
з'являються судоми, біль у попереку, суглобах, області серця, слід негайно викликати “швидку
допомогу ”.

Будьте обережні!
Про жахливі приклади отруєння грибами кожен чув чи читав. На Хмельниччині вживання
дикорослих грибів є традиційним, але ця традиція несе у собі значний ризик щодо отруєння. Так, з
початку грибного сезону в регіоні отруїлося 22-і людини.
Симптоми отруєння: нудота, блювота, біль у животі,
посилене потовиділення, зниження артеріального
тиску, судоми, мимовільне сечовиділення, проноси,
розвиток симптомів серцево-судинної недостатності.
Для того щоб уникнути отруєння існують
певні умови:
1. Якщо ви відмовились від споживання
дикорослих грибів, як від продукту взагалі і
споживаєте штучно вирощені печериці, гливи, що
купуєте в магазинах, то отруєння виключається.
2. Якщо ви не можете відмовитись від цього продукту, то набагато безпечніше купувати гриби
на стаціонарних ринках, де вони проходять відповідний контроль.
3. Якщо ви все таки відправились до лісу, необхідно знати наступне:

- ніколи не збирайте грибів, яких не знаєте;
- якщо гриб викликає хоч найменший сумнів, краще його позбутися;
- ретельно перевірте кожен гриб перед тим, як починати готувати страву або робити заготовки;
- не вживайте сирих грибів;
- не давайте грибів малолітнім дітям;
4. Якщо отруєння все ж таки виникло, або ви його підозрюєте, негайно промийте шлунок
слабким соляним розчином. Незважаючи на тимчасове полегшення вашого стану негайно зверніться
до найближчої лікувальної установи.
Рятувальники застерігають: спалення сухої трави може призвести до пожежі!
Щорічно із встановленням сухої теплої погоди все частіше до пожежно-рятувальної служби
області надходять повідомлення про загорання сухої трави на господарських угіддях, вздовж
транспортних магістралей та на узбіччях в центрі міст
та сіл.
За оперативними даними Головного Управління
Державної служби з надзвичайних ситуацій в області за
минулий рік на території Хмельницької області було
зареєстровано 576 випадків загорань сухої трави,
орієнтовна сума побічних збитків від пожеж становить
3 мільйони 300 тисяч гривень.
Як свідчить статистика, найчастіше такі загорання
виникають на приватних господарських угіддях, на
узбіччях вздовж автомобільних доріг, поблизу лісових масивів, на відкритій території в полі.
Основною причиною таких випадків є необережність громадян у поводженні з вогнем.
Нерідко, неконтрольований вогонь із сухої трави перекидається на кущі, дерева, дачі,
господарські споруди та житлові будинки. Особливо небезпечним є спалювання сухої трави на
полях, через які проходять високовольтні лінії електропередач та поблизу лісових масивів.
Іноді для виникнення пожежі достатньо навіть непогашеного недопалка, недбало кинутого на
узбіччя, а локалізувати загорання та погасити пожежу сухої трави на відкритих територіях, не
просто, оскільки швидкість поширення вогню - висока, особливо у суху, вітряну погоду.
Тому людям варто замислитись на скільки небезпечним може стати розведене під час
відпочинку на галявині багаття чи неконтрольоване спалювання сухої трави та сміття, особливо
у весняний пожежонебезпечний період.
3 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій України в Хмельницькій області звертається до всіх мешканців
м.Нетішин з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки у поводженні з відкритим
вогнем, не спалювати суху траву та залишки рослинності, не провокувати таким чином
виникнення пожеж, котрі можуть завдати чимало шкоди оточуючим та довкіллю.

