
Збірник пам'яток "Дії у випадку НС та подій, характерних для
осінньо-зимового періоду

ЗИМОВА РИБОЛОВЛЯ
На зимовій риболовлі треба бути дуже обережним.
Не так вже рідко зустрічаються випадки обмороження, і навіть серйозні.
Обморожені місця слід змазати риб'ячим жиром або гусячим салом. 
Заздалегідь змазувати обличчя різними мазями, жиром не можна, 
оскільки вони погіршують її терморегуляцію. Головне, що рятує в 
подібних випадках - це теплий, легкий, зручний одяг, який не пропускає 
вологу.
У вітряну погоду аматорів підлідного лову добре захищає від 
пронизливого вітру щільний і легкий плащ-намет. Його може замінити 
поліетиленова плівка, зшита напівмішком.
Існує думка, що на холоді зігріває алкоголь. Це хибна ідея. Нетверезі 
люди частіше за інших топнуть і більш за всіх зазнають різних 
простудних та інших захворювань. Найкраще зігрівають кава або чай.
Не слід випробовувати долю й виходити на риболовлю, коли лід ще 
тонкий. Якщо він уже витримує людину, не рекомендується 
накопичуватися групами.
Найбільш небезпечні місця на льоду:
- біля стоків заводів або інших підприємств;
- де б’ють джерела, впадають струмки та річки;
- біля берега;
- на течії;
- біля заростей очерету.
Кожний рибалка повинен знати правила поведінки на льоді, правила 
самопорятунку й надання допомоги іншим.

ТОНКИЙ ЛІД
Яким би міцним не здавався лід водоймища, краще за все ніколи на 
нього не виходити.
Якщо людина потрапляє у крижану воду, організм зазнає вкрай важкого 
потрясіння. Смерть у таких випадках найчастіше настає через шок, що 
розвивається протягом перших 5–15 хвилин після занурення у воду.
У випадку, якщо ви провалилися під лід:
утримуйтеся на плаву, уникаючи занурення з головою;
кличте на допомогу;
намагайтеся вилізти на лід, широко розкинувши руки, наповзаючи на 
його край грудьми і почергово витягуючи на поверхню ноги;
вибравшись на лід, перекотіться і відповзайте в той бік, звідки прийшли, 
де міцність льоду вже відома.



Перш ніж рятувати того, хто провалився під лід, вам необхідно:
покликати (якщо це можливо) на допомогу;знайти предмет, який можна 
кинути потерпілому (міцну палицю, мотузку тощо);
оцінити, чи є можливість без перешкод дістатися до потерпілого.
Якщо ви впевнені, що зможете врятувати людину, то:
крикніть, що рухаєтесь на допомогу;
наближайтеся до ополонки поповзом, широко розкинувши руки;
підкладіть під себе лижі, дошку, фанеру;
обговоріть свої дії з постраждалим (домовтеся про команду, на яку 
потужним ривком будете його тягнути, а він в цей час намагатиметься 
виштовхнути тіло на поверхню);
не підповзаючи до самого краю ополонки, подайте потерпілому палицю, 
жердину, лижу, шарф, мотузку, санки чи щось подібне і витягніть його на
лід;
витягнувши потерпілого, разом із ним поповзом повертайтеся назад.

НОВОРІЧНА ЯЛИНКА
Встановлення в квартирі,будинку новорічної ялинки пов’язане з 
серйозною пожежною небезпекою. Це стосується і самої ялинки, і 
багатьох прикрас.
Встановлюючи ялинку, її міцно прикріпляють до підлоги за допомогою 
хрестовини або ставлять у відро з піском чи землею. Дерево важливо 
розташувати так, щоб воно не стояло на проході, гілки не торкалися 
стелі, стін, штор. Неможна ставити ялинку поблизу опалювальних та 
нагрівальних приладів. Забороняється прикрашати її целулоїдними та 
іншими легкозаймистими іграшками, обладувати підставку та гілки 
ватою, запалювати для ілюмінації свічки та бенгальські вогники.
Дітям неможна грати біля ялинки у костюмах з паперу, вати, марлі, 
використовувати хлопавки, відкритий вогонь, влаштовувати феєрверки.
Робити ілюмінацію ялинки дозволяється лише електрогірляндами 
заводського виготовлення.
Підвішуючи електричні гірлянди, неможна зав’язувати проводи у вузли, 
скручувати їх навколо гілок та стовбура ялинки.
Після свята ялинку слід розібрати та винести на вулицю, щоб не 
припустити її пересушування. Пам’ятайте, що суха ялинка горить, неначе
порох!

ПІРОТЕХНІЧНІ ВИРОБИ
Горючі речовини й порох, що входять до складу піротехнічних засобів, 
вогненебезпечні. При необережному поводженні з ними або 
неправильному зберіганні вони легко можуть загорітися й спричинити 



пожежу. Тому існують загальні правила, які обов'язково необхідно 
виконувати:
- неможна носити піротехнічні іграшки в кишенях;
- неможна кидати їх у багаття;
- неможна розбирати вироби й піддавати механічному впливу;
- неможна працювати з піротехнічними виробами в нетверезому стані;
- не куріть, працюючи з піротехнікою;
- зберігайте піротехнічні вироби в недоступному для дітей місці;
- не припускайте наявності відкритого вогню в приміщенні, де 
зберігається піротехніка;
- розташовуйте такі вироби у віддаленні від нагрівальних приладів;
- пам’ятайте, що піротехнічні іграшки бояться вогкості, і це може 
відбитися на їхній якості.
Не варто намагатися самому виготовити піротехнічні іграшки у домашніх 
умовах - це вкрай небезпечне заняття. Не можна використовувати 
вироби, що мають явні дефекти: зім'яті, підмочені, із тріщинами та 
іншими ушкодженнями.
Якщо ви вирішили самостійно провести новорічний феєрверк, спочатку 
слід обрати для цього місце. В ідеальному випадку це повинен бути 
великий відкритий майданчик - двір, сквер або галявина - вільна від 
дерев і будівель. Необхідно уважно оглянути обране місце, чи немає по 
сусідству (у радіусі 50 метрів) пожежонебезпечних об'єктів, стоянок 
автомашин, дерев'яних сараїв або гаражів і т.д. Якщо феєрверк 
проводиться за межами міста, поблизу не повинно бути опалого листя і 
хвої, сухої трави або сіна, тобто того, що може загорітися від іскор.

ЧАДНИЙ ГАЗ
Це продукт неповного згорання різних видів палива, деревини, сміття 
тощо. Чадний газ безбарвний, не має запаху. Особливо небезпечно, що 
його неможливо відчути. Причинами накопичення чадного газу в 
приміщеннях та кабінах автомобілів при працюючих двигунах є щільно 
зачинені двері, вікна, витяжки.
Отруєння чадним газом – найпоширеніше під час опалювального сезону. 
При легкому ступені отруєння спостерігається шум у вухах, біль в області
скронь та лоба, миготіння та потемніння в очах, відчуття спраги, тривога.
При середньому ступені отруєння спостерігається почервоніння обличчя, 
збудження, неадекватність поведінки, галюцинації, підвищення 
температури тіла до 38-40 градусів. При важкому отруєнні збудження 
змінюється сонливістю, свідомість затьмарена, зіниці розширені. Людина 
непритомніє на тривалий час, виникає розлад та навіть зупинка дихання.
Уникнути трагедії можна лише дотримуючись правил користування 
опалювальними приладами в побуті. Перед початком опалювального 
сезону котельні, теплогенераторні та калориферні установки, печі та інші
прилади мають бути старанно перевірені й відремонтовані.



Газові прилади не можна використовувати не за прямим призначенням, 
ремонтувати самостійно, залишати без нагляду та використовувати 
плити для обігріву приміщень.
У разі користування пічним опаленням:
- перед початком, а також протягом усього опалювального сезону слід 
очищати димоходи та печі від сажі, щоб не припустити займання;
- біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід 
прибити металевий лист розміром не менше 50 на 70 см;
- в жодному разі не можна повністю закривати заслінку димоходу печі.
Не можна заводити двигун автомобіля при зачинених дверях гаража, 
довго перебувати або спати у кабіні автомобіля з працюючим двигуном.

ОЖЕЛЕДИЦЯ
За для власної безпеки у період ожеледиці потрібно виконувати прості 
рекомендації.
Перед виходом із будинку намажте на підошву клей типу «Момент» і 
поставте взуття на пісок або наклейте лейкопластир чи ізоляційну 
стрічку на суху підошву.
Прогулянки вагітних жінок в ожеледицю без супроводження є дуже 
небезпечними. Людям похилого віку в «слизькі дні» взагалі краще не 
виходити з будинку. Але, якщо потрібно, не соромтеся взяти палицю з 
гумовим наконечником або з шипом.
В ожеледицю ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте у колінах, 
ступайте на всю підошву. При порушенні рівноваги швидко присядьте, це
найбільш реальний шанс утриматися на ногах.
У момент падіння стисніться, напружте м’язи, а, доторкнувшись до землі,
перекотіться, щоб удар, спрямований на вас, втратив свою силу.
Не тримайте руки в кишенях.
Обходьте металеві кришки люків.
Не ходіть біля самого краю проїжджої частини.
Небезпечні прогулянки в ожеледицю у нетверезому стані. Нетверезі 
люди не такі чутливі до болю і при наявності травми своєчасно не 
звертаються до лікаря, що додає згодом додаткових проблем.
Якщо ви впали і через деякий час відчули біль у голові, суглобах, нудоту,
утворилися пухлини – терміново зверніться до лікаря, інакше ризикуєте 
придбати ускладнення з поганими наслідками.
Тримайтеся подалі від будинків – ближче до середини тротуару. Взимку, 
особливо в містах, дуже великою небезпекою є бурульки. Небезпека від 
бурульок підвищується в період танення льоду та снігу.
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Перед тим як стати на лід – подивіться уважно, чи немає підозрілих місць:
 тонкий або крихкий лід може бути поблизу кущів,  очерету,  у місцях,  де водорості

вмерзли в лід;
 обминайте ділянки, які покриті товстим прошарком снігу,  – під  снігом лід завжди

тонший;
 особливо обережно спускайтеся з берега: лід може не щільно з’єднуватися із сушею,

можливі тріщини, під льодом може бути повітря.
Не перевіряйте міцність льоду ударом ноги – ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО!
Для однієї людини безпечним вважається лід товщиною не менше 7 сантиметрів.
Катайтеся на ковзанах лише у перевірених місцях.
Якщо лід почав тріщати – негайно повертайтеся, відходьте повільно, не відриваючи

ступні ніг від льоду.
Шановні рибалки!

Зимова  підлідна  ловля  риби  потребує  особливо  суворого
дотримання правил поводження на льоду:

 не пробивайте поруч себе багато лунок;
 не збирайтесь великими групами в одному місці;
 не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від

берега;
 завжди  майте  під  рукою  12  –  15  метрів  міцної

мотузки;
 тримайте поруч з лункою дошку або велику гілку.

ЯКЩО ВИ ПРОВАЛИЛИСЯ НА ЛЬОДУ   РІЧКИ ЧИ ОЗЕРА І У ВАС НЕМАЄ
ПРИ СОБІ НІЯКИХ ЗАСОБІВ ПОРЯТУНКУ:

1. Поверніться спиною до кромки льоду, широко розкиньте
руки по краях льодового пролому та утримуйтесь від
занурення з головою.

2. Намагайтесь не обламувати краї льоду, без різких рухів,
відштовхуючись ногами, вибирайтесь на лід.

3. Вибравшись з льодового пролому, відкотіться від краю, а
потім повзіть у той бік, звідки ви прийшли, де міцність
льоду перевірена.

4. Незважаючи на те, що вогкість і холод штовхають вас
побігти та зігрітися, будьте обережні до самого берега, а там не зупиняйтеся, поки не 
опинитесь в теплі.



1. На водоймах безпечним вважається лід (при температурі повітря нижчою за
0°С):
 для одного пішохода, завтовшки не менше 5-7 см;
 для групи людей (масові переправи пішки) завтовшки не менше 15 см , за умов масового

катання на ковзанах – 25 см;
 для переправи вантажного автомобіля 35- завтовшки55 см, трактора – 40-60 см.

2. Міцним вважається прозорий лід із синюватим або зеленуватим відтінком завтовшки12 см.
3.  Керівники  місцевих  органів  виконавчої  влади  несуть  відповідальність  за  безпеку вилову риби
підльодними способами й  повинні  організувати  безпечну риболовлю на  льоду.  Керівники рибних
господарств несуть персональну відповідальність за забезпечення заходів безпеки при вилові риби
підльодним  способом,  за  організацію  надійного  візуального  й  радіозв’язку  з  риболовецькими
бригадами,  які  знаходяться  на  льоду,  готовність  рятувальних засобів,  встановлення  безперервного
спостереження за напрямом і силою вітру, рівнем води, зміною течії та станом льоду.
4. Організації, які проводили роботи з виколки льоду, повинні огороджувати небезпечні ділянки.

5. Під час роботи на місці виколки льоду необхідно обов’язково організувати
постійне  чергування  з  осіб,  які  пройшли  спеціальну  підготовку.  В
розпорядженні  чергового  постійно  напоготові  повинні  бути  2  рятувальні
дошки  завдовжки  4  метри,  жердина  з  штертом  і  петлею,  кінець
Олександрова, два рятувальних круги, рятувальні жилети, пояси.
6. Із завершенням робіт хоча б тимчасово, ділянка виколки льоду й підходи
до  неї  огороджуються  попереджувальними  знаками  з  текстами,  кількість
злаків встановлює рятувальна служба.
7.  Ополонки  побутового  і  промислового

призначення огороджуються й утримуються в тому ж порядку, що і ділянки
виколки льоду. 
8. Прокладка доріг, переправ по льоду, вибір місця для ковзанок і виколки
льоду  на  водоймах  повинні  обов’язково  узгоджуватися  з  місцевою
рятувальною  службою  до  початку  робіт  або  функціонування
вищезазначених об’єктів.
9. Міцність льоду пропонується перевіряти пішнею. Якщо після першого
удару лід пробивається і на ньому з’являється вода, то вихід на лід забороняється. Не дозволяється
перевіряти міцність льоду ударами ніг.
10. При пересуванні по льоду треба бути обережним, уважно стежити за його поверхнею, обходити
небезпечні й підозрілі місця (швидка течія води, вмерзлі в лід кущі, трава та ін.). Не дозволяється
виходити на лід у нічний час.
11. Під час групового переходу по льоду необхідно рухатися на відстані 5-6 метрів один від одного й
уважно стежити за тим, хто йде попереду.
12.  Переходити  водойми  на  лижах  дозволяється  тільки  після  перевірки  міцності  льоду.  З  метою
забезпечення безпеки при пересуванні на лижах по льоду необхідно відстебнути кріплення лиж, зняти
петлі лижних палок з кистей рук, наплічник тримати на одному плечі.



13.  Кататися  на  ковзанах  дозволяється  тільки  на  спеціально  обладнаних
катках.
14. Суворо забороняється кататися на льоду дітям без нагляду дорослих або
самостійно виходити на лід. 
15.  Під  час  підльодного  лову  риби  не  рекомендується  на  невеликому
майданчику  пробивати  багато  лунок,  стрибати  й  бігати  по  льоду,
скупчуватись у групи. Рибалки повинні пробивати ополонки одна від одної на
відстані 5-6 м.

16. Кожен рибалка повинен мати з собою рятувальний жилет на собі або рятувальний лінь
завдовжки 15-20 м з петлею на одному кінці й вантажем вагою 400-500 г на другому

Надання допомоги людині, 
яка провалилася під лід

При наданні допомоги людині, які провалилася під лід, не можна рухатися

до неї  на  повний зріст,  тому що існує  небезпека  самому потрапити  в  біду.  До

потерпілого потрібно наближатися лежачи, розкинувши руки й ноги. Для надання

допомоги можна використовувати підручні дошки, драбину, жердини та ін. Лежачи

на  одному з  таких  предметів,  закріплених  з  одного  боку мотузкою за  щось  на

березі  чи  за  край криги,  рятувальник  повільно  просувається  до потерпілого  на

відстань, яка дозволяє йому подати мотузку, пояс чи багор. Потім, особа яка надає

допомогу, відповзає назад і поступово витягує на лід потерпілого.

При наданні допомоги в місцях, де є промоїни чи битий лід, використовуються

спеціальні  засоби – рятувальні  шлюпки на полозках,  на  яких наближаються до

потерпілого за допомогою кішки та багра.

Якщо  для  надання  допомоги  немає  нічого,  тоді  2-3  особи  лягають  на  лід

ланцюжком,  наближаються  до  потерпілого,  тримаючи  один  одного  за  ноги,  а

перший з них подає потерпілому ремінь, одяг тощо. Медична допомога людині, яка

провалилася  під  лід  і  врятована,  повинна  бути  направлена  на запобігання

подальшого переохолодження. 



1. Ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте в колінах, а ступайте на
всю підошву. 

2. Пам’ятайте,  що поспіх  збільшує небезпеку слизоти,  тому виходьте на
вулицю неквапом.

3. При порушенні рівноваги – швидко присядьте, це найбільш реальний
шанс утриматись на ногах.

4. У  момент  падіння  стисніться,  напружте  м’язи,  а  доторкнувшись  до
землі,  обов’язково  переверніться  –  удар  втратить  свою  силу  при
обертанні. 

5. Не  прогулюйтесь  з  самого  краю  проїжджої  частини  дороги.  Можна
впасти та потрапити на дорогу, а автомобіль може виїхати на тротуар. 

6. Пам’ятайте,  що  в  ожеледь  значно  збільшується  гальмовий  шлях
машини  і  падіння  перед  автомобілем,  що  рухається,  приводить,  як
мінімум, до каліцтв, а можливо, і до загибелі. 

7. Тримайтесь подалі від будинків – ближче до середини тротуару. 
8. Взимку  особливо в  містах  під час  відлиги  бурульки  становлять  дуже

велику небезпеку.  

Якщо ви впали і через деякий час відчули біль у голові, в суглобах, нудоту,
побачили, що утворилися набряки – ТЕРМІНОВО зверніться до лікаря! 

ПАМ’ЯТАЙТЕ,  що  в  ожеледь  найчастіше  трапляються  струси  головного
мозку, переломи, вивихи, розтяги та розриви. 



Швидко  відновлюйте  нормальну

температуру тіла:

- помістіть постраждалого у ванну, вода в

якій повинна бути 25-30 0С, а через 20-30

хвилин  воду  доведіть  до  35  0С  (але  не

вище);

- обкладіть   тіло  грілками,  пляшками  з  теплою  водою  тієї  ж  самої

температури, якщо ванни немає;

- робіть штучне дихання і закритий масаж серця – при порушенні дихання і

серцевої діяльності.  

                                      

Після  відновлення  нормальної

температури  і  свідомості,  дайте

постраждалому  гарячий  чай  або  каву,

укрийте  теплою  ковдрою  і  доставте  у

лікувальний заклад.



Клінічні ознаки

         Під  час  розвитку  загального  переохолодження,  постраждалий
спочатку  відчуває  втому,  скованість  рухів,  сонливість,  апатію.  Після
зниження  температури  тіла  на  кілька  градусів  –  втрачає  свідомість.
Продовження  загального  охолодження  призводить  до  зупинки  дихання  і
кровообігу.

Перша допомога і дії до прибуття лікаря

        Постраждалого переносять у тепле приміщення і приступають до
зігрівання.  Зігрівання  потрібно  проводити  поступово,  краще  у  ванні  з
водою  кімнатної  температури.  Здійснюючи  масаж  тіла,  температуру
води доводять до 36° С. Після того, як шкіра стане рожевою, проводять
штучне  дихання  і  масаж  серця.  Після  появи  самостійного  дихання,
постраждалого  тепло  закутують,  дають  гарячий  чай,  молоко.  При
відморожені  кінцівок,  надають  відповідну  допомогу  і  доставляють  до
найближчого  лікувального  закладу,  не  допускаючи  повторного
охолодження.    




	Збірник пам'яток "Дії у випадку НС та подій, характерних для осінньо-зимового періоду
	ЗИМОВА РИБОЛОВЛЯ
	На зимовій риболовлі треба бути дуже обережним.
	Не так вже рідко зустрічаються випадки обмороження, і навіть серйозні.
	Обморожені місця слід змазати риб'ячим жиром або гусячим салом. Заздалегідь змазувати обличчя різними мазями, жиром не можна, оскільки вони погіршують її терморегуляцію. Головне, що рятує в подібних випадках - це теплий, легкий, зручний одяг, який не пропускає вологу.
	У вітряну погоду аматорів підлідного лову добре захищає від пронизливого вітру щільний і легкий плащ-намет. Його може замінити поліетиленова плівка, зшита напівмішком.
	Існує думка, що на холоді зігріває алкоголь. Це хибна ідея. Нетверезі люди частіше за інших топнуть і більш за всіх зазнають різних простудних та інших захворювань. Найкраще зігрівають кава або чай.
	Не слід випробовувати долю й виходити на риболовлю, коли лід ще тонкий. Якщо він уже витримує людину, не рекомендується накопичуватися групами.
	Найбільш небезпечні місця на льоду: - біля стоків заводів або інших підприємств; - де б’ють джерела, впадають струмки та річки; - біля берега; - на течії; - біля заростей очерету.
	Кожний рибалка повинен знати правила поведінки на льоді, правила самопорятунку й надання допомоги іншим.

	ТОНКИЙ ЛІД
	Яким би міцним не здавався лід водоймища, краще за все ніколи на нього не виходити. Якщо людина потрапляє у крижану воду, організм зазнає вкрай важкого потрясіння. Смерть у таких випадках найчастіше настає через шок, що розвивається протягом перших 5–15 хвилин після занурення у воду.
	У випадку, якщо ви провалилися під лід: утримуйтеся на плаву, уникаючи занурення з головою; кличте на допомогу; намагайтеся вилізти на лід, широко розкинувши руки, наповзаючи на його край грудьми і почергово витягуючи на поверхню ноги; вибравшись на лід, перекотіться і відповзайте в той бік, звідки прийшли, де міцність льоду вже відома.
	Перш ніж рятувати того, хто провалився під лід, вам необхідно: покликати (якщо це можливо) на допомогу;знайти предмет, який можна кинути потерпілому (міцну палицю, мотузку тощо); оцінити, чи є можливість без перешкод дістатися до потерпілого.
	Якщо ви впевнені, що зможете врятувати людину, то: крикніть, що рухаєтесь на допомогу; наближайтеся до ополонки поповзом, широко розкинувши руки; підкладіть під себе лижі, дошку, фанеру; обговоріть свої дії з постраждалим (домовтеся про команду, на яку потужним ривком будете його тягнути, а він в цей час намагатиметься виштовхнути тіло на поверхню); не підповзаючи до самого краю ополонки, подайте потерпілому палицю, жердину, лижу, шарф, мотузку, санки чи щось подібне і витягніть його на лід; витягнувши потерпілого, разом із ним поповзом повертайтеся назад.

	НОВОРІЧНА ЯЛИНКА
	Встановлення в квартирі,будинку новорічної ялинки пов’язане з серйозною пожежною небезпекою. Це стосується і самої ялинки, і багатьох прикрас.
	Встановлюючи ялинку, її міцно прикріпляють до підлоги за допомогою хрестовини або ставлять у відро з піском чи землею. Дерево важливо розташувати так, щоб воно не стояло на проході, гілки не торкалися стелі, стін, штор. Неможна ставити ялинку поблизу опалювальних та нагрівальних приладів. Забороняється прикрашати її целулоїдними та іншими легкозаймистими іграшками, обладувати підставку та гілки ватою, запалювати для ілюмінації свічки та бенгальські вогники.
	Дітям неможна грати біля ялинки у костюмах з паперу, вати, марлі, використовувати хлопавки, відкритий вогонь, влаштовувати феєрверки.
	Робити ілюмінацію ялинки дозволяється лише електрогірляндами заводського виготовлення.
	Підвішуючи електричні гірлянди, неможна зав’язувати проводи у вузли, скручувати їх навколо гілок та стовбура ялинки.
	Після свята ялинку слід розібрати та винести на вулицю, щоб не припустити її пересушування. Пам’ятайте, що суха ялинка горить, неначе порох!

	ПІРОТЕХНІЧНІ ВИРОБИ
	Горючі речовини й порох, що входять до складу піротехнічних засобів, вогненебезпечні. При необережному поводженні з ними або неправильному зберіганні вони легко можуть загорітися й спричинити пожежу. Тому існують загальні правила, які обов'язково необхідно виконувати:
	- неможна носити піротехнічні іграшки в кишенях;
	- неможна кидати їх у багаття;
	- неможна розбирати вироби й піддавати механічному впливу;
	- неможна працювати з піротехнічними виробами в нетверезому стані;
	- не куріть, працюючи з піротехнікою;
	- зберігайте піротехнічні вироби в недоступному для дітей місці;
	- не припускайте наявності відкритого вогню в приміщенні, де зберігається піротехніка;
	- розташовуйте такі вироби у віддаленні від нагрівальних приладів;
	- пам’ятайте, що піротехнічні іграшки бояться вогкості, і це може відбитися на їхній якості.
	Не варто намагатися самому виготовити піротехнічні іграшки у домашніх умовах - це вкрай небезпечне заняття. Не можна використовувати вироби, що мають явні дефекти: зім'яті, підмочені, із тріщинами та іншими ушкодженнями.
	Якщо ви вирішили самостійно провести новорічний феєрверк, спочатку слід обрати для цього місце. В ідеальному випадку це повинен бути великий відкритий майданчик - двір, сквер або галявина - вільна від дерев і будівель. Необхідно уважно оглянути обране місце, чи немає по сусідству (у радіусі 50 метрів) пожежонебезпечних об'єктів, стоянок автомашин, дерев'яних сараїв або гаражів і т.д. Якщо феєрверк проводиться за межами міста, поблизу не повинно бути опалого листя і хвої, сухої трави або сіна, тобто того, що може загорітися від іскор.

	ЧАДНИЙ ГАЗ
	Це продукт неповного згорання різних видів палива, деревини, сміття тощо. Чадний газ безбарвний, не має запаху. Особливо небезпечно, що його неможливо відчути. Причинами накопичення чадного газу в приміщеннях та кабінах автомобілів при працюючих двигунах є щільно зачинені двері, вікна, витяжки.
	Отруєння чадним газом – найпоширеніше під час опалювального сезону. При легкому ступені отруєння спостерігається шум у вухах, біль в області скронь та лоба, миготіння та потемніння в очах, відчуття спраги, тривога. При середньому ступені отруєння спостерігається почервоніння обличчя, збудження, неадекватність поведінки, галюцинації, підвищення температури тіла до 38-40 градусів. При важкому отруєнні збудження змінюється сонливістю, свідомість затьмарена, зіниці розширені. Людина непритомніє на тривалий час, виникає розлад та навіть зупинка дихання.
	Уникнути трагедії можна лише дотримуючись правил користування опалювальними приладами в побуті. Перед початком опалювального сезону котельні, теплогенераторні та калориферні установки, печі та інші прилади мають бути старанно перевірені й відремонтовані.
	Газові прилади не можна використовувати не за прямим призначенням, ремонтувати самостійно, залишати без нагляду та використовувати плити для обігріву приміщень.
	У разі користування пічним опаленням:
	- перед початком, а також протягом усього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі, щоб не припустити займання;
	- біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше 50 на 70 см;
	- в жодному разі не можна повністю закривати заслінку димоходу печі.
	Не можна заводити двигун автомобіля при зачинених дверях гаража, довго перебувати або спати у кабіні автомобіля з працюючим двигуном.

	ОЖЕЛЕДИЦЯ
	За для власної безпеки у період ожеледиці потрібно виконувати прості рекомендації.
	Перед виходом із будинку намажте на підошву клей типу «Момент» і поставте взуття на пісок або наклейте лейкопластир чи ізоляційну стрічку на суху підошву.
	Прогулянки вагітних жінок в ожеледицю без супроводження є дуже небезпечними. Людям похилого віку в «слизькі дні» взагалі краще не виходити з будинку. Але, якщо потрібно, не соромтеся взяти палицю з гумовим наконечником або з шипом.
	В ожеледицю ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте у колінах, ступайте на всю підошву. При порушенні рівноваги швидко присядьте, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах.
	У момент падіння стисніться, напружте м’язи, а, доторкнувшись до землі, перекотіться, щоб удар, спрямований на вас, втратив свою силу.
	Не тримайте руки в кишенях.
	Обходьте металеві кришки люків.
	Не ходіть біля самого краю проїжджої частини.
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