
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ІНСТРУКЦІЯ 

проведення первинного інструктажу з безпеки життєдіяльності 
учасників освітнього процесу перед початком зимових канікул 

 
Наближаються Новий рік та Різдво Христове. Це свята, які принесуть в кожний 

дім радість та надії на кращі зміни в житті. Відзначати ми їх любимо переважно 
пишно, весело, яскраво. Приготування до святкування починається ще задовго до 31 
грудня.  

Служба охорони праці університету звертається до учасників освітнього 
процесу та нагадує основні вимоги правил безпеки під час святкування Новорічних 
та Різдвяних свят. Щоб свято не затьмарили надзвичайні ситуації та нещасні 
випадки, лихо та пожежа завжди пам’ятайте про елементарні правила безпеки. Це 
стосується кожного. Захистіть себе, своїх рідних і близьких. 

Правила безпеки під час проведення масових заходів 
Найбільша небезпека в місцях скупчення великої кількості людей – масова 

паніка натовпу.  
У натовпі поведінка людини змінюється. Охоплена панікою, вона думає тільки 

про власний порятунок. Паніка може виникнути під час пожежі, бійки, аварії і 
навіть може трапитися за вимкнення світла. Всіма засобами боріться з панікою.  
Поведінка під час виникнення паніки 

Не робіть різких рухів, не бігайте, не галасуйте. Головне – не дозволяйте 
емоціям скувати свою волю та відібрати всіляку можливість діяти розумно і 
цілеспрямовано. Необхідно, щоб голова була ясною. Звільніться від довгого шарфа, 
щоб уникнути задушення. Застебніть на одязі всі ґудзики та блискавки, щоб ні за що 
у натовпі не зачепитися. Руки завжди тримайте вільними, зігнутими у ліктях та 
притиснутими до тіла. Не чіпляйтеся за дерева, стовпи, огорожі, щоб не зламати 
руки. Міцно тримайтеся на ногах, уникайте падіння. Впавши на землю, скрутіться у 
клубок, ляжте на бік, закрийте руками голову та потилицю. Опинившись на землі, 
спробуйте негайно підвестися. Встаючи, підтягніть до себе руки та ноги, різко 
підніміться вперед і вгору. У натовпі захищайте груди піднятими ліктями. Ніколи не 
намагайся йти проти натовпу, вибирайся з нього вздовж напрямку руху. Небезпечні: 
вітрини, ґрати, стовпи, дерева, тобто все нерухоме. Не можна: чіплятися руками за 
щось; намагатися підняти речі, що впали на землю.  

 



Значну небезпеку під час проведення масових заходів (особливо новорічних) 
становлять пожежі 

Тож пожежній безпеці у цей час необхідно приділяти належну увагу. Адже 
Новий рік – це свічки, хлопавки й бенгальські вогні, а ялинки, на жаль, дуже добре 
горять. Причому штучні ще й виділяють отруйні речовини, швидко плавляться й 
"розтікаються", тому ліквідувати загоряння буде важче. Щоб ялинка приносила 
тільки радість, установлювати її треба якнайдалі від опалювальних приладів і 
джерел відкритого вогню (камінів, газових плит). Під час проведення масових 
заходів таке приміщення повинно мати два виходи та бути забезпеченим 
первинними засобами пожежогасіння. З числа викладачів наказом керівника 
призначаються особи, які відповідальні за протипожежний стан під час святкування. 

Ялинку не можна прикрашати свічками, особливо в поєднанні з ватяним 
"снігом" і паперовими іграшками. Під час вибору штучної ялинки безпечніше 
віддати перевагу моделям, що мають протипожежне просочення (ця інформація 
вказується на пакуванні).  

Варто дотримуватися й правил електробезпеки. Для прикраси ялинки не можна 
використовувати несправні й не сертифіковані електроприлади. Діти не повинні 
мати доступ до проводів і розеток.  

Щоб ялинка не могла перекинутися й поранити будь кого, її потрібно 
правильно зібрати й надійно встановити, рівномірно розподіляючи іграшки. Для 
безпеки ялинку краще прибрати легкими прикрасами, які не б’ються: бантами, 
шишками, кулями зі склопластику тощо. А у випадку пожежі слід негайно 
повідомити пожежно-рятувальний підрозділ за тел. 101, застосувати первинні 
засоби пожежогасіння (вогнегасники, пожежний інвентар (покривала з негорючого 
теплоізоляційного полотна, грубововняної тканини або повсті, ящики з піском, 
бочки з водою, пожежні відра, совкові лопати)) та організувати евакуацію осіб із 
приміщення. 

Правила безпеки під час користування піротехнічними засобами 
Купуючи піротехнічні вироби, обов'язково ознайомтеся з інструкцією, яка на 

кожному повинна бути. Якщо немає інформації щодо використання, то товар не є 
сертифікованим, тому користуватися ним небезпечно.   

Перевірте термін зберігання виробу, його встановлює сам виробник і ніхто не 
має права цей термін продовжити. Сьогодні ринок пропонує широкий вибір 
різноманітної піротехніки, загалом китайського, корейського і частково 
вітчизняного виробництв. На багатьох таких виробах вказані терміни їх 
використання. Ті, що не призначені для використання дітьми, молодшими 16 років, 
купувати не слід. Обов'язково перевірте чи не пошкоджені товар та його пакування. 

Щоб уникнути неприємних наслідків від "спілкування" з піротехнічними 
виробами, необхідно пам'ятати і дотримуватися правил безпеки під час їх 
використання. Запуск петард, феєрверків, ракет забороняється проводити всередині 
приміщення, з балконів, поблизу житлових і господарських будівель, новорічних 
ялинок та направляти туди, де знаходяться люди.  

Піротехніку не можна зберігати поблизу приладів опалення (батарей, газових, 
електричних плит), не варто носити вогненебезпечні вироби у кишенях. Не можна 
розбирати чи піддавати їх механічним впливам. Не можна курити, працюючи з 
піротехнічними виробами, а також знаходитися в нетверезому стані.  

Щоб уникнути жахливих наслідків від розваг із піротехнікою, необхідно 
попередити нещасні випадки. Адже під час бурхливої передноворічної торгівлі на 



ринках міста пропонують широкий вибір різноманітної піротехніки і мало хто 
помічає підлітків, які стоять біля прилавків. Вони, жваво спілкуючись, купують 
хлопавки, петарди, ракети. На жаль, продавець не замислюється, до яких рук 
потрапляє цей вогневий асортимент. Не всі знають, що температура бенгальського 
вогню сягає 1100 градусів, його іскри на відстані півметра охолоджуються лише на 
60 градусів. Тож їх не можна запалювати біля ялинки і не варто дозволяти, щоб 
іскринки під час горіння потрапляли на одяг. Обережними слід бути у момент 
використання хлопавки, адже викид полум'я хлопавки досягає декілька десятків 
сантиметрів, тож її не слід повертати в сторону людей. 

Отже, як бачимо, основні правила безпеки прості і не потребують великих 
матеріальних затрат. Необхідно їх уважно вивчити, адже знання та виконання цих 
правил є запорукою безпеки вашого життя і життя ваших дітей, а також отримання 
справжнього задоволення від свята, яке принесе благополуччя та радість до вашої 
оселі. 

Правила поведінки на льоду 
З настанням морозів водойми та річки покриються льодом, а коли він ще не 

дуже міцний, то існує велика загроза, що він може проламатися. На льоду слід бути 
пильними всім, а особливо це стосується студентів, які є мешканцями гірських 
районів. Адже дуже часто, щоб скоротити шлях, вони переходять різні водні 
перешкоди. Лід на них ще не дуже міцний. У такій ситуації до біди один крок. Тож 
слід пам’ятати, що на водоймах безпечним вважається лід (за температури повітря 
нижче 0° С): 

- для одного пішохода – лід синюватого або зеленуватого відтінку, товщиною 
не менше 5 – 7 см; 

- для групи людей (масові переправи пішки) – товщиною не менше 15 см , під 
час масового катання на ковзанах – 25 см; 

- для переправи вантажного автомобіля – 35 – 55 см, трактора – 40 – 60 см. 
Міцним вважається прозорий лід із синюватим або зеленуватим відтінком 

товщиною 12 см. Його міцність пропонується перевіряти рибацькою пішнею. Якщо 
після першого удару лід пробивається і на ньому з’являється вода, то вихід 
забороняється. Не дозволяється перевіряти міцність льоду ударами ніг. 

Під час пересування льодом 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. Під час групового 
переходу льодом необхідно рухатися на відстані 5 – 6 метрів одне від одного і 
уважно стежити за тим, хто йде попереду. 

Переходити водойми на лижах дозволяється тільки після перевірки міцності 
льоду. З метою забезпечення безпеки під час пересування льодом на лижах 
необхідно відстебнути кріплення лиж, зняти петлі лижних палок із кистей рук, 
наплічник тримати на одному плечі. 

Кататися на ковзанах дозволяється тільки на спеціально обладнаних катках. 
Суворо забороняється кататися на льоду дітям без нагляду дорослих, або самостійно 
виходити на лід. 

Надання першої допомоги людині, яка провалилась під лід 
Якщо на ваших очах провалилася людина під лід, то негайно сповістіть, що 

йдете на допомогу.  
Під час надання допомоги людині не можна рухатися до неї у повний зріст, 

тому що існує небезпека самому потрапити в біду. До потерпілого потрібно 



наближатися лежачи, розкинувши руки і ноги. Для надання допомоги можна 
використовувати підручні засоби (дошки, драбину, жердини та ін.). Лежачи на 
одному з таких предметів, закріплених з одного боку мотузкою за щось на березі чи 
за край криги, той хто надає допомогу повільно просувається до потерпілого на 
відстань, що дозволяє йому подати мотузку, пояс чи багор. Потім рятувальник 
відповзає назад і поступово витягує на лід потерпілого. За умови надання 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 чоловіка лягають на лід 
ланцюжком, наближаються до потерпілого, тримаючи один одного за ноги, а 
перший із них подає потерпілому ремінь, одяг тощо. Медична допомога людині, яка 
провалилася під лід і врятована, повинна бути направлена на запобігання 
подальшого переохолодження та зігрівання. Якщо ви провалилися на льоду річки 
або озера, то широко розкиньте руки на крайки льодового пролому та утримуйтеся 
від занурення з головою. Дійте рішуче і не лякайтеся, адже тисячі людей 
провалювалися до вас і врятувалися. Намагайтеся не обламувати крайку льоду, без 
різких рухів вибирайтеся на лід, наповзаючи грудьми і за чергою 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. За 
необхідності повідомте швидку медичну допомогу за тел. 103. 

Вибухонебезпечні предмети 
До виявлених вибухонебезпечних предметів у жодному разі не можна торкатися, 

перекладати, розряджати, зберігати; 
- категорично заборонено кидати у вогонь будь-які незнайомі предмети та 

предмети, які подібні до снарядів, куль; 
- не можна збирати, здавати снаряди та інші підозрілі (незнайомі) предмети в 

металобрухт; 
- виявивши вибухонебезпечні предмети, необхідно терміново повідомити 

міліцію за тел. 102 та ДСНС за тел. 101 та не підходити до них, доки не прибудуть 
підрозділи, які ми викликали. 

Електропобутові прилади 
Заборонено: 
- залишати без догляду ввімкнені прилади; 
- ставити під розеткою електронагрівальні прилади, бо контакти розетки можуть 

перегрітися; 
- вмикати у розетку декілька приладів водночас; 
- торкатися оголених місць у випадку пошкодження електропроводки або 

оголенні електричного проводу, поломці розетки; 
- вмикати несправні електричні праски, самовари тощо; 
- стукати на екрані телевізора, що згас, адже він може зайнятися або вибухнути; 

телевізор необхідно негайно вимкнути; 
- вмикати електропобутові прилади через трійник та розміщувати їх під 

розетками; 
- накривати електропобутові прилади, адже вони перегріваються; 

 



- тривало їх використовувати. 
Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом 

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого 
від його дії, відключивши електроустановку від джерела живлення, а якщо не 
можливо це зробити, то потрібно відтягнути його від струмоведучих частин за одяг 
або застосувавши підручний ізоляційний матеріал. 

Якщо у потерпілого відсутні дихання і пульс, то необхідно робити йому штучне 
дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на його зіниці. 
Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. За такого стану 
потрібно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичну 
допомогу за тел. 103. 

Побутові газові прилади 
Сьогоднішнє життя важко уявити без газових приладів. Однак за умови 

неправильного використання газ становить значну небезпеку. Адже газоповітряна 
суміш має властивість вибухати. Крім того, газ і особливо продукти його згоряння, 
спричиняють отруйну дію, тому треба дотримуватися особливої обережності. 
Необхідно провітрювати приміщення, де є газові прилади, бо для згоряння 1м³ газу 
потрібно 10 м³ повітря. 

Забороняється: 
- користуватися газовими колонками за умови відсутності тяги; 
- відкривати кран газопроводу, не перевіривши, чи закриті всі крани газової 
плити; 
- стукати по кранах, пальниках твердими предметами; 
- сушити речі над газовою плитою. 

За умови виявлення запаху газу 
Якщо ви виявили запах газу в приміщенні, то дотримуйтеся наступних правил: 
- не вмикайте електрику; 
- не запалюйте сірники;  
- не паліть; 
- провітріть приміщення; 
- перекрийте крани газоподачі та повідомте про це керівника структурного 
підрозділу й аварійну газову службу за тел. 104 
Будьте обережні: запобігайте утворенню іскор у будь-який спосіб, адже це може 
призвести до загоряння газу та його вибуху! 

Профілактика і перша допомога при обмороженні та замерзанні 
Обмороження – це ушкодження, викликане місцевим переохолодженням 

тканин організму. Розвитку відмороження сприяє вологе повітря та вітер. 
Обмороження може статися: взимку (сильний мороз, тепла зимова погода); навесні 
або восени (температура вище нуля). Небезпека отримати обмороження залежить від 
шкідливого впливу низьких температур, порушення нормального кровообігу (тісне 
взуття, нерухомість) та інших причин. Мороз небезпечний для ослаблених, 
утомлених, голодних, хворих людей. Легко піддаються впливу холоду особи в стані 
алкогольного сп’яніння. Найчастіше піддаються впливу холоду периферичні частини 
тіла: пальці ніг і рук, а також ніс, вуха, щоки. Навпаки, поліпшення кровообігу, 
перешкоджає обмороженню. Рух на холоді (ходьба, біг) посилює кровообіг, зігріває 
тіло, протидіє шкідливому впливу холоду.  
Як уникнути обмороження 

Загартовуйте поступово організм і привчайте його до холоду: ранкова фізична 



зарядка, повітряні ванні, заняття спортом. У профілактиці обморожень це має велике 
значення. Утримуйте взуття завжди у справному стані та сухим. Взуття не повинне 
здавлювати ногу. Будьте уважні до одягу. Одяг має бути щільним, легким, не 
обмежувати рухи. Змажте лице і руки несолоним салом, риб’ячим жиром або жирним 
кремом у морозну, а особливо вітряну погоду. Рухайтеся. Рухи на холоді посилюють 
кровообіг і сприяють зігріванню тіла. Не торкайтеся оголеною шкірою до металевих 
предметів у морозну погоду, це може викликати швидке обмороження.  
Перша медична допомога при обмороженнях 

Помістіть постраждалого з будь-яким видом обмороження в тепле приміщення. 
Дайте йому гарячий чай, каву або вино. Розітріть щоки, ніс, вуха, якщо вони побіліли, 
чистою рукою до почервоніння і появи поколювання. Розітріть обморожену частину 
тіла спиртом, горілкою або одеколоном. Якщо їх немає, розтирайте м’якою 
рукавичкою, хутряним коміром або сухою фланеллю. Не можна розтирати снігом, 
тому що сніг не зігріває, а прохолоджує обморожені ділянки та пошкоджує шкіру. 
Заставте постраждалого під час розтирання намагатися рухати ушкодженою 
кінцівкою. Розтирання заборонене, якщо з’явилася припухлість обмороженого місця 
або пухирі. Покладіть на обморожене місце пов’язку з товстим прошарком вати, 
укладіть кінцівку вище і доставте постраждалого до лікаря.  

Замерзання – загальне системне ураження організму холодом, яке найчастіше 
розвивається у людей виснажених, а також при алкогольному сп’янінні. Симптоми 
замерзання: спочатку виникає сонливість, млявість, порушення координації рухів, 
пригнічується стан, температура тіла знижується до 23 – 25°С. Пам’ятайте! Серце 
зупиняється за температури тіла 26°С. 
Перша медична допомога при замерзанні 

Швидко відновлюйте нормальну температуру тіла. Помістіть постраждалого у 
ванну, вода в якій повинна бути 25 – 30°С, а через 20 – 30 хвилин воду доводять до 
35°С (але не вище). Обкладіть тіло грілками, пляшками з теплою водою тієї ж самої 
температури, якщо ванни немає. Робіть штучне дихання і закритий масаж серця – за 
умови порушення дихання і серцевої діяльності. Після відновлення нормальної 
температури і свідомості, дайте постраждалому гарячий чай або каву, вкрийте 
теплою ковдрою і доставте у лікувальний заклад.  

Сподіваємося, що ці рекомендації ніколи вам не знадобляться, але 
використовуйте їх у випадку необхідності. 

Профілактика шлунково-кишкових захворювань 
Шлунково-кишкові інфекції мають широке поширення і високий рівень 

захворюваності та становлять важливу медичну проблему. До цих захворювань 
відносяться гостра дизентерія, вірусний гепатит і гастроентероколіти, харчові 
токсикоінфекції, сальмонельоз та інші захворювання, які реєструють протягом всього 
року. Заразитись шлунково-кишковими інфекціями дуже легко, якщо нехтувати 
правилами особистої гігієни, вживати забруднені продукти, порушувати правила 
приготування, термічної обробки та зберігання їжі. Всі ці чинники становлять 
реальну загрозу для вашого здоров'я. Для попередження кишкових інфекцій, які ще 
влучно називають хворобами "брудних рук", необхідно дотримуватися простих і 
доступних кожному правил: 

- перш за все мити руки перед вживанням їжі, після туалету та приходу з вулиці, 
це все стосується насамперед дітей; 

- вживати в їжу тільки ретельно миті овочі, фрукти, ягоди, а для маленьких дітей 
ці продукти обов'язково потрібно ошпарити кип'ятком; 



- не купувати у випадкових осіб на стихійних ринках в антисанітарних умовах 
молочні та м'ясні продукти; 

- не купувати "з рук" кондитерські кремові вироби, які без належної термічної, 
обробки та умов виготовлення можуть стати середовищем для життєдіяльності і 
накопичення мікроорганізмів;  

- особи, які залучаються до приготування їжі під час проведення урочистих 
подій, обов'язково повинні проходити медичний огляд та дотримуватися санітарно-
гігієнічних вимог, оскільки можуть стати причиною спалахів гострих кишкових 
інфекцій; 

- для розробки сирого м'яса, риби, птиці необхідно мати окремі дошки, для 
варених продуктів – інші; 

- м'ясні продукти необхідно варити, смажити до повної готовності, бо достатня 
термічна обробка знищує збудників; 

- дбайте про чистоту своїх  кімнат у гуртожитку, коридорів та під'їздів. 
Все це буде запорукою попередження гострих кишкових інфекцій, адже краще 

попередити захворювання, ніж його лікувати. 
Поведінка на дорозі 

Взимку особлива небезпека для пішохода чатує на дорозі. Від морозу сніг 
замерзає і дорога робиться слизькою. Машини заносить. У таких випадках 
найчастіше трапляються ДТП із важкими наслідками. Водієві важко впоратися з 
керуванням. Тому взимку всім пішоходам треба бути особливо обережними. 
Машину на слизькій дорозі зупинити майже неможливо. Гальмівний шлях 
транспортного засобу на слизькій дорозі збільшується у 2 –3 рази. Хоч на колеса 
одягають зимову гуму з шипами, яка поліпшує зчеплення з дорогою, але це мало 
допомагає, коли дороги слизькі. Тому подумаймо разом, як вберегти себе від ДТП, 
адже ми з вами кожен день користуємося громадським транспортом: маршрутним 
таксі, автобусом. І мало хто замислювався над тим, що скупчення людей у 
замкнутому просторі транспорту, який пересувається з великою швидкістю, означає 
ситуацію підвищеного ризику. Досвід користування громадським транспортом 
допоміг створити звід правил, які допомагають людині співіснувати з машинами. 
Слід дотримуватися таких правил: 

- у пізній час уникайте малолюдних зупинок;  
- очікуючи транспорт, стійте на добре освітленому місці поряд із людьми; 
- на зупинках не повертайтеся спиною до транспорту, що рухається; 
-  коли машина наближається до зупинки, не намагайтеся стати в першому ряду 

нетерплячого натовпу – вас можуть виштовхнути під колеса; 
- автобус і тролейбус обходьте позаду, трамвай – попереду, адже будь-який 

транспорт може закрити собою інший, який рухається позаду ще з більшою 
швидкістю; 

- не спіть, коли транспорт рухається: небезпечно не стільки проґавити потрібну 
зупинку, скільки травмуватися під час різкого гальмування або маневрування; 

- не притуляйтеся до дверей, уникайте їздити на сходинах і в проході; 
-  якщо є можливість, то користуйтеся проїзними квитками, – це позбавить вас 

зайвого пересування салоном і не відволікатиме увагу; 
- не забувайте про кримінальну безпеку! 
- не задивляйтеся у вікно, якщо на підлозі стоїть ваша сумка, тримайте її біля 

себе; притуліть речі до стінки, якщо ви стоїте. Пам'ятайте, що в громадському 



транспорті часто діють кишенькові злодії, а їх улюблені місця – у проході та біля 
дверей; 

- намагайтеся не сідати в порожні автобуси, тролейбуси, трамваї. Якщо ви 
єдиний пасажир і їдете пізно, то сідайте ближче до водія, не біля вікна, а біля 
проходу, тоді до вас незручно буде підсісти. Якщо у вагоні з'явився агресивний або 
розв'язний пасажир, відверніться від нього і не зустрічайтеся з ним поглядом; 

- посадку та висадку з легкового автомобіля слід здійснювати не на проїжджій 
частині, а у спеціально відведених місцях або біля бордюру i лише після повної 
зупинки транспорту, головне – не з боку руху транспорту; 

- під час руху автомобіля не можна вiдволiкати водія, чіпати ручки дверей, 
гратися гострими предметами, висовувати руки i голову у вікна автомобіля, 
обов’язково потрібно користуватися ременями безпеки. 
У громадському транспорті не виключені випадки пожеж 

Якщо в салоні виникла пожежа, то негайно повідомте про це водія та 
пасажирів; попросіть зупинитися і відчинити двері або натисніть кнопку аварійного 
відкриття дверей і повідомте пожежну службу за тел. 101. Постарайтеся застосувати 
для гасіння вогнища вогнегасник у салоні або інші підручні засоби. 

Якщо двері заблокувало, то для евакуації застосовуйте аварійні люки вгорі та 
виходи через бокове скло. Під час евакуації будьте обережні, бо металеві частини 
трамваїв і тролейбусів можуть виявитися під напругою через порушення захисної 
ізоляції. 

Під час горіння резини та пластику виділяються отруйні гази, тому салон 
залишайте швидко, закривши ніс і рот мокрою хустиною або рукавом. 

Правила безпеки на залізниці 
Залізниця – це зона підвищеної небезпеки, причому з двох видів: наїзду 

рухомого складу і ураження електричним струмом високої напруги. Це все свідчить 
про те, що знаходження в зоні залізниці може бути смертельно небезпечним, 
особливо для учасників освітнього процесу. Однак, незважаючи на існуючі правила, 
деякі з них «гуляють» залізничними коліями, чіпляються за автозчепи і підніжки 
вагонів, шукають забав, наражають себе на небезпеку для того, щоб розмістити 
екстремальне фото в соціальних мережах, щоб виділитися серед друзів, не 
розуміючи, що номінальна напруга в контактній мережі складає 27,5 тисяч вольт, а 
гальмівний шлях поїздів в середньому становить 600 – 800 метрів. 

Потенційними жертвами також стають меломани, які, перебуваючи на 
залізничній інфраструктурі, не розлучаються з навушниками і не вимикають звук на 
своїх плеєрах або мобільних телефонах під час переходу через залізничні колії. 

І, як наслідок, пустощі не залишаються безкарні: дехто відбувається травмами 
різних ступенів важкості, а інші розплачуються життям. 

Дотримуйтеся правил особистої безпеки під час переходу через залізничні колії 
та знаходження поблизу них. Пам’ятайте, що залізниця являється зоною підвищеної 
небезпеки і неможливо огородити тисячі кілометрів магістралі, як огороджуються 
промислові об’єкти. 

Нагадайте всім про небезпеку перебування поблизу залізничних об’єктів і про 
необхідність дотримання правил безпеки задля збереження життя та здоров’я. 
Правила безпеки: 

- пішоходам дозволяється переходити залізничні колії тільки у встановлених 
місцях – пішохідні мости, переходи, тунелі, переїзди. На станціях, де немає мостів і 



тунелів, громадянам належить переходити залізничні колії у місцях, обладнаних 
спеціальними настилами, біля яких встановлені покажчики «Перехід через колії»; 

- не використовуйте залізничні колії як пішохідні доріжки; 
- не проходьте повз осіб, які порушують правила поведінки на об’єктах 

залізничного транспорту, наражають на небезпеку своє здоров’я та життя; 
- перед тим, як увійти в небезпечну зону (ступити на колії), потрібно 

впевнитись у відсутності потяга; 
- під час наближення потяга потрібно зупинитися поза межами небезпечної 

зони, пропустити його і, впевнившись у відсутності рухомого складу, що 
пересувається сусідніми коліями, почати перехід; 

- наближаючись до залізничного переїзду, громадяни повинні уважно стежити 
за світловою і звуковою сигналізацією, а також положенням шлагбаумів. 
Переходити через колії дозволяється тільки за умови відкритого шлагбауму. Якщо 
відсутній шлагбаум, то перед переходом колії необхідно впевнитися, що до переїзду 
не наближається потяг; 

- будьте уважні на вокзалах, особливо під час значного скупчення потягів та 
посадки й виходів з вагону. Щоб не розгубитися та не стати жертвою нещасного 
випадку, уважно слухайте оголошення з гучномовця і дотримуйтеся вказівок; 

- завчасно робіть посадку та своєчасно висадку із вагона – і тільки за умови 
повної зупинки потяга. 
Пішоходам забороняється: 

- переходити і перебігати через залізничні колії перед потягом (або 
локомотивом, вагоном, дрезиною тощо), що наближається, якщо до нього 
залишилося менше ніж 400 м; 

- переходити колію одразу після проходу потяга (або локомотива, вагона, 
дрезини тощо), не впевнившись, що сусідніми коліями не пересувається рухомий 
склад; 

- переходити залізничні переїзди, якщо шлагбаум закритий, та під час 
червоного світла на світлофорі залізничної сигналізації; 

- на станціях і перегонах пролізати під вагонами і перелізати через автозчепи 
для переходу через колію; 

- проходити вздовж залізничної колії ближче п’яти метрів від крайньої рейки; 
- пролізати під закритим шлагбаумом на залізничному переїзді, а також 

виходити на переїзд, коли шлагбаум починає закриватися; 
- класти на рейки залізничної колії будь-які предмети; 
- підходити ближче ніж на 0,5 метра до краю платформи після оголошення про 

подачу або прибуття потяга до його повної зупинки. 
ПАМ’ЯТАЙТЕ! 
Машиніст локомотива не може відразу зупинити потяг і попередити наїзд. 

Візуально, особливо в темний період доби, дуже важко визначити, з якою 
швидкістю прямує склад. Помилка під час оцінки швидкості потяга часто вартує 
людині життя. 

Залізнична колія – це зона підвищеної небезпеки! життя – дуже велика розплата за 
безтурботність та халатність. про це повинен пам’ятати кожен! 

 

Перша допомога при пораненні 
Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити 

індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у 
ньому, на рану і зав'язати її бинтом. 



Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки 
необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На 
те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька 
крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього 
накласти на неї ганчірку. Особливо важливо застосовувати настойку йоду 
зазначеним чином на забруднених ранах. 
Перша допомога при переломах, вивихах, ударах 

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити 
шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. 
Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до 
шиї і прибинтувати до тулуба. 

При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, 
кровотеча з вух або рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку 
з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку. Якщо є 
підозра перелому хребта, то необхідно потерпілого покласти на дошку, не 
підіймаючи його, чи повернути на живіт обличчям униз, наглядаючи водночас, щоб 
тулуб не перегинався, з метою уникнення пошкодження спинного мозку. 

При переломі ребер, ознакою якого є біль під час дихання, кашлю, чхання, 
рухів, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником на видиху. 

 
 
Служба охорони праці 
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