
 

Щоб холодна пора року не застала зненацька, заздалегідь приготуйте теплі речі та взуття для різних 
погодних умов, зробить утеплення приміщення. 

КОРИСТУВАННЯ ОБІГРІВАЛЬНИМИ ПРИЛАДАМИ 

Під час холодів активно використовуються електричні нагрівальні прилади: 

 Користуйтеся для цього тільки справним сертифікованим обладнанням, з 
захищеними нагрівальними елементами і автоматичним відключенням.  

 Не перевантажуйте електромережу потужними електроприладами, це 
призводить до займання проводки. 

 Не залишайте обігрівачі без нагляду, не кладіть на них речі. Відключайте їх від 
електромережі, коли залишаєте приміщення. 

 Забороняється використовувати для обігріву газові печі та інші пристрої з відкритим вогнем, бо 
це може стати причиною пожежі або отруєння чадним газом. 

 Уважно стежте за станом лінії опалення. Прорив води із системи може завдати шкоди майну і 
стати причиною опіків. 

 

НЕБЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ 

Особливу небезпеку в осінньо-зимовий період представляють транспортні засоби, тому що: 

 сніг, хуртовина, дощ або туман знижують видимість на дорозі; 

 на мокрому, обмерзлому або накатаному по снігу дорожньому полотні 
гальмівний шлях стає набагато більшим, а траєкторія руху авто стає 
непрогнозованою. 

З цих причин від всіх учасників дорожнього руху потрібна підвищена увага і критичне 
сприйняття можливої небезпеки. Водії повинні обмежити швидкість руху. Пішоходу 

слід перебувати подалі від проїжджої частини, а при необхідності - перетинати її тільки по переходу, 
переконавшись у повній безпеці дорожньої ситуації. 

 

СИЛЬНІ МОРОЗИ 

Тривале перебування морозі може спричинити гіпотермію (переохолодження) та 
обмороження.  

Щоб цього не сталося: 

 Одягайтеся багатошарово (кілька вільних речей замість однієї теплої). Така 
теплоізоляція дає кращій ефект, попереджає потіння, та дозволяє при 
необхідності зняти (або замінити) одну з кофт. 

 Одягайте теплі шкарпетки із вовни та захищайте відкриті ділянки шкіри 
(рукавички, ніс та вуха захищати шапкою, шарфом, піднятим коміром). 

 Не виходьте на мороз голодним. Обов’язково добре поїжте, краще щось висококалорійне. 
Замерзли – також з’їжте що-небудь. По можливості візьміть із собою термос із гарячою кавою, 
чаєм чи бульйоном. 

 Відчуваєте охолодження – рухайтесь, аби посилити кровообіг у замерзаючих судинах. Можна 
пострибати з ноги на ногу, тільки не дуже енергійно, це може зашкодити замерзлим тканинам. 

 Причиною локального обмороження може стати торкання голими руками металевих поверхонь 
та летючих рідин (бензин, розчинники). 

 Якщо плануєте працювати або провести цілий день на морозі – візьміть запасний одяг. Іноді 
достатньо змінити мокрий одяг на сухий, щоб уникнути переохолодження. Також заходьте кожні 
півгодини-годину у тепле приміщення. 

 Не перевтомлюйтесь. Втомлена людина швидше піддається переохолодженню. Не варто 
рухатись дуже активно, тому що енергія використовується дуже швидко, а сили треба 
поновлювати.  

 При обмороженні забороняється активно розтирати і нагрівати ділянки, що втратили чутливість. 
Їх варто повільно відігрівати теплом і злегка масажувати. 



ОЖЕЛЕДЬ – НАЙЧАСТІША ПРИЧИНА ТРАВМАТИЗМУ 

 Вибирайте зручне взуття на низьких підборах з неслизькою підошвою 
(спінений полімер, глибокий протектор). 

 Уважно дивіться собі під ноги та вибирайте безпечний шлях, обмерзлі ділянки 
обходьте скраю. 

 Особливо небезпечні місця з нахилом, розкатані або злегка прикриті снігом. 

 Якщо обійти неможливо - пересувайтесь по льоду дрібними повільними кроками, розслабивши 
ноги в колінах. Бажано щоб при цьому руки були вільні та трошки розставлені в сторони. 

 

БУРУЛЬКИ ТА НАМОРОЗКИ – НЕБЕЗПЕКА З ВЕРХУ  

Небезпечні не тільки бурульки, а й інші види наморозків, злежалого снігу які 
знаходяться на дахах, деревах, стовпах, проводах і інших високо розташованих 
об'єктах. Після відлиги або при пориві вітру вони можуть відшаруватися і впасти вниз 
по непрогнозованою траєкторії. Виходячи на вулицю уважно вивчіть обстановку і 
обходьте такі небезпечні об'єкти на відстані 3 - 5 м. 

 

ТОНКИЙ ЛІД – ЯВНА ЗАГРОЗА ЖИТТЮ 

Безпечним для переміщення однієї людини є лід, товщиною не менш 7 см, для 
переміщення групи людей - 15 см (за умови стабільної температури нижче «-0ºС»). 
Уникайте тріснутих або мокрих ділянок. Якщо, перебуваючи на льоду, почули його 
тріск – повільно, не відриваючи ніг від льоду покидайте це місце в напрямку берега. 

Якщо провалилися під лід: 

 широко розкиньте руки по крайках льодового пролому та утримуйтеся від 
занурення з головою; 

 намагайтеся не обламувати крайку льоду, без різких рухів вибирайтеся на лід, наповзаючи 
грудьми і по черзі витягаючи на поверхню ноги; 

 вибравшись із льодового пролому, відкотіться, а потім повзіть у той бік, звідки ви прийшли і, 
отже, міцність льоду перевірена. Будьте обережні до самого берега, а там не зупиняйтеся, поки 
не опинитеся в теплі; 

 якщо на ваших очах на льоду провалилася людина чи дитина – візьміть дошку, палицю і повзіть 
на них, широко розкладаючи при цьому руки. До краю ополонки не підповзайте, киньте шарф 
(палицю). Потім, витягши людину на лід, повзіть від небезпечного місця. 

 

СНІГОВІ ЗАМЕТИ (ХУРТОВИНА), БУРЕВІЇ – СТИХІЯ, ЩО ПОТРЕБУЄ ПОВАГИ 

      Тривалі снігопади або сніг з дощем при зниженій температурі повітря і ураганному 
вітрі майже завжди створюють надзвичайну ситуацію (блокують роботу транспорту та 
комунікацій, можуть руйнувати споруди). Сильний вітер може валити дерева, зривати 
деталі будівель та обірвати дроти, що знаходяться під напругою. 

      З оголошенням попередження про можливі снігові замети або буревій – необхідно 
обмежити пересування за межами помешкань. Треба розуміти, що робота транспорту 
та зв’язку може бути порушена. Якщо є негайна потреба зміни локації (на невелику 
відстань) – треба вирушати групою з попутниками. 

      Особливу небезпечні снігові замети для людей, захоплених у дорозі, далеко від людського житла. 
Якщо шлях замело, треба: згрупуватися з іншими та залишатися всім у одному авто, періодично 
прогріваючи двигун та очищувати сніг з кузова (щоб він був пошуковцям як орієнтир).  

 

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 Плануючи вихід з приміщення, дізнайтеся поточну кліматичну обстановку і прогноз погоди (ТВ, 
Інтернет, візуально) і прийміть заходи відповідні небезпечних факторів. 

 Не вживайте алкоголь. Він знижує увагу та координацію рухів, а так само збільшує ймовірність 
обмороження. 

 У разі отримання травми або обмороження негайно зверніться до лікаря. 

 


