
ДІЇ ПРИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

СИСТЕМА ОПОВІЩЕННЯ 

Завивання сирен, сигнали транспортних засобів означають попереджувальний сигнал 
«УВАГА ВСІМ!». Почувши його, необхідно негайно включити теле-, радіоприймачі і 
слухати екстрене повідомлення (мовну інформацію) органів влади або адміністрації 
підприємства. 

Ці повідомлення будуть містити інформацію про загрозу або початку військових дій, про 
загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, їх масштабах, прогнозованому розвитку, 
невідкладні дії і правила поведінки населення (персоналу). 

Головне уважно прослухати і правильно зрозуміти передане повідомлення (воно буде 
передаватися кілька разів). Перепитаєте колег, сусідів, знайомих, щоб з'ясувати - чи 
правильно Ви зрозуміли передану інформацію і правильно збираєтеся діяти. 

Перебуваючи на роботі, виконуйте всі вказівки свого безпосереднього начальника. 

Строго і неухильно дотримуйтесь встановлених правил поведінки в умовах загрози або 
виникнення надзвичайних ситуацій! Це допоможе зберегти життя і здоров'я Вам і 
Вашим близьким! 
 

Під час ожеледиці. 

Передвигайтесь обережно, не поспішаючи, наступаючи на всю підошву. При цьому ноги 
повинні бути злегка розслаблені, руки вільними. Добре використовувати палицю з 
загостреним металевим наконечником. Якщо Ви посковзнулися, присядьте, щоб 
знизити висоту падіння. 

 

Під час сильної хуртовини. 

Виходьте з будівель лише у виняткових випадках і тільки не поодинці. Повідомте 
членам сім'ї або сусідам, куди Ви йдете. В автомобілі можна рухатися тільки по великих 
дорогах і шосе. При виході з машини не відходьте від неї за межі видимості. Якщо Вас 
покидають сили, шукайте укриття і залишайтеся в ньому. 

 

При обмороженні. 

Розтирайте рукою відморожені частини тіла. В опалювальному приміщенні зігрійте 
обморожену частину тіла, розтерши спиртом. Горілкою, одеколоном сухою вовняною 
тканиною, фланеллю. Потім накласти суху пов'язку і утеплити ватою або тканиною. 

 

При тепловому ураженні. 

Негайно перейдіть у тінь, на вітер або прийміть душ, повільно випийте багато води. 
Постарайтеся охолодити тіло, щоб уникнути теплового удару. У разі втрати свідомості 
кимось із оточуючих, проведіть реанімаційні заходи (масаж серця і штучне дихання). 

 

При землетрусі, обваленні будівлі . 

Відчувши коливання будівлі - перші поштовхи, не піддавайтеся паніці, у Вас є 15-20 
секунд. Швидко вийдете з будинку, взявши документи, гроші і предмети першої 
необхідності. Не користуйтеся ліфтом! Перебуваючи на вулиці, не стійте поблизу 
будівель і споруд - вийдіть на відкрите місце. 



Якщо Ви вимушено залишилися в будівлі, то відкрийте вхідні двері, встаньте в 
безпечному місці: у внутрішньої стіни в кутку у внутрішньому стінній отворі або у несучої 
опори, після припинення поштовхів залишіть приміщення. 

Якщо Ви перебуваєте в автомобілі, залишайтеся в ньому до припинення поштовхів, але 
на відкритому місці. 

Якщо Ви потрапили сюди в завалі, по можливості надайте собі першу медичну 
допомогу. Спробуйте роздивитися і пошукати можливий вихід, постарайтеся визначити, 
де Ви перебуваєте, чи немає поруч інших людей, подайте голос, пошукайте в кишенях і 
навколо себе предмети, якими можна подати звукові сигнали. Голосом і стукотом 
привертайте увагу людей, переміщаючи вліво - вправо будь-який металевий предмет 
допомагайте виявити себе металлолокатором. Якщо є вузький лаз - протіснітесь в 
нього, розслабивши м'язи і притиснувши лікті до тіла. Просувайтеся обережно, 
намагаючись не викликати нового обвалу, що не запалюйте вогонь - бережіть кисень. 
Якщо можливо, за допомогою цегли дощок зміцните стелю від обвалення і чекайте 
допомоги. При сильній спразі покладіть в рот гладкий камінчик або обривок носової 
хустки і сосите його, дихаючи носом. 

 

При грозі. 

Під час ударів блискавки не підходьте близько до електропроводки, східним трубах, не 
стійте поруч з вікном, вимкніть електроприлади. У лісі не стійте біля високих дерев 
особливо сосен і тополь. Не перебувайте в водоймі або на його березі, зійдіть з 
піднесеного місця в низину. Перебуваючи в автомобілі, не покидайте його, закрийте 
вікна і опустіть антену радіоприймача. 

 

Під час урагану, бурі, смерчу. 

Перебуваючи в будівлі, відійдіть від вікна і займіть безпечне місце біля стін внутрішніх 
приміщень - в коридорі, у ванній, в туалеті, в міцних шафах, під столом. Вимкніть 
електроенергію. 

На вулиці тримайтеся далі від легких будівель, ліній електропередачі, щогл, вишок, 
дерев, водойм, і промислових об'єктів. Для захисту від летять уламків і осколків 
використовуйте ящики, картонні коробки та інші підручні засоби. Намагайтеся швидше 
сховатися в кам'яних будівлях, підвалах та інших заглиблених приміщеннях. Не 
заходьте в ушкоджені і старі будинки. 

 

При хімічних аваріях. 

Закрийте вікна, вимкніть електроенергію, надіньте одяг і головний убір з щільної 
тканини, гумове взуття, візьміть документи, гроші, теплі речі, 3-добовий запас продуктів, 
що не псуються в герметичній упаковці, повідомте сусідів і швидко виходите із зони 
можливого зараження перпендикулярно напрямку вітру. Для захисту органів дихання 
використовуйте протигаз, респіратор або ватно-марлеву пов'язку або шматок тканини, 
змочений водою. 

При неможливості покинути зону зараження щільно закрийте вікна, двері, вентиляційні 
отвори. Наявні в них щілини заклейте папером або скотчем. 

 

При радіаційної аварії. 

Перебуваючи на вулиці, негайно захистіть органи дихання хусткою, шарфом, хусткою і 
поспішіть сховатися в приміщенні. Опинившись в укритті, зніміть верхній одяг і взуття, 



помістіть їх в пластиковий пакет і прийміть душ. Зачиніть вікна та двері, включіть 
телевізор, радіоприймач для отримання додаткової інформації про аварію і вказівок 
місцевої влади про Ваших подальших діях. Загерметизуйте вентиляційні отвори і 
щілини на вікнах і дверях. Зробіть запас води і продуктів в герметичних ємностях. 
Приготуйте плащі з поліетиленової плівки, гумові чоботи і рукавички або побільше 
поліетиленової плівки для упаковки необхідних речей, документів, продуктів на випадок 
евакуації. Для захисту органів дихання використовуйте ті ж кошти, що і при хімічної 
аварії. 

 

При залізничної аварії. 

Відразу після аварії швидко вибирайтеся з вагона через двері або вікна - аварійні 
виходи, гак як висока ймовірність пожежі. Покидайте вагон тільки на польову сторону 
шляху, взявши з собою документи, гроші, одяг чи ковдри. При пожежі у вагоні закрийте 
вікна, щоб вітер не роздував полум'я, і йдіть від пожежі в передні вагони, а якщо це 
неможливо - в кінець поїзда, щільно закриваючи за собою двері. Перш ніж вийти в 
коридор, підготуйте захист для дихання: шапки, шарфи, шматки тканини, змочені 
водою. Пам'ятайте, що під час пожежі матеріал облицювання стін вагонів виділяє 
токсичний газ, небезпечний для життя. 

 

При аварії на повітряному судні. 

При декомпресії негайно надіньте кисневу маску. Не намагайтеся до цього надавати 
кому-небудь допомогу, навіть якщо це Ваша дитина. Ви не встигнете допомогти собі і 
обидва залишитеся без кисню. Відразу після надягання масок пристебніть ремені 
безпеки і приготуйтеся до різкого зниження. 

При пожежі в літаку найбільшу небезпеку становить дим, тому дихайте через бавовняні 
або вовняні елементи одягу, по можливості змочені водою. Пробираючись до виходу, 
рухайтеся пригнувшись або на четвереньках, так як внизу салону задимленість менше. 
Захистіть відкриті ділянки тіла від впливу вогню, використовуючи одяг, пледи. Після 
приземлення і зупинки літака негайно прямуйте до найближчого виходу, так як велика 
ймовірність вибуху. Якщо прохід завалений, пробирайтеся через крісла, опускаючи їх 
спинки. Після виходу з літака ідіть від нього якомога далі і ляжте на землю, 
притиснувши голову руками - можливий вибух. 

При жорсткій посадці ретельно підганяйте ремінь безпеки, перевіряйте, чи немає у Вас 
над головою важких валіз. Звільніть кишені від гострих предметів, зігніть і щільно 
зчепіть руки під колінами. Голову покладіть на коліна або нахиліть якнайнижче. Ноги 
упріть в підлогу, висунувши їх якнайдалі, але не під переднє крісло. У момент удару 
максимально напружтеся і підготуйтеся до значного перевантаження. Ні в якому разі не 
залишайте свого місця до повної зупинки літака. 

 

При аварії на водному транспорті. 

Пам'ятайте, що рішення про залишення судна приймає тільки капітан. Перед посадкою 
в шлюпку або на рятувальний пліт одягніть на себе побільше одягу, а зверху - 
рятувальний жилет. Якщо є можливість, візьміть з собою ковдри, додатковий одяг, 
питну воду, їжу. Якщо Ви змушені стрибати з борту корабля в воду, то бажано з висоти 
не більше 5 метрів, закривши рот і ніс однією рукою, другою міцно тримаючись за 
жилет. Пливіть тільки до рятувального засобу. Перебуваючи у воді, подавайте сигнал 
свистком або піднятою рукою, при відсутності рятувальних засобів рухайтеся якомога 
менше, щоб зберегти тепло - згрупуйте в рятувальному жилеті, обхопивши руками з 
боків грудну клітку і підніміть стегна вище, щоб вода менше омивала область паху. 
Якщо у Вас немає рятувального жилета, пошукайте очима який-небудь плаваючий 



предмет і вхопитеся за нього, щоб легше триматися на плаву до прибуття 
рятувальників, відпочивайте лежачи на спині. 

 

При витоку магістрального газу. 

Відчувши в приміщенні запах газу, негайно перекрийте його подачу до плити і 
відключіть електроенергію. При цьому не паліть, не запалюйте вогню. Провітріть 
приміщення, відкривши всі вікна і двері, і покиньте його до зникнення запаху газу. Якщо 
запах не зникає терміново викличте аварійну службу. 

 

При пожежі та вибуху. 

При виявленні загоряння реагуйте на пожежу швидко, використовуючи всі доступні 
способи для гасіння вогню (пісок, воду, вогнегасники). Якщо загасити вогонь в 
найкоротший час неможливо, викличте пожежну охорону і покиньте палаюче 
приміщення. При евакуації не користуйтеся ліфтами, палаючі приміщення проходите 
швидко, затримуючи дихання, захистивши ніс і рот вологою тканиною. У сильно 
задимленому приміщенні пересувайтеся поповзом або пригнувшись - в прилеглому до 
підлоги просторі чисте повітря зберігається довше. Не підходьте до вибухонебезпечним 
предметів. При загрозі вибуху лягайте на живіт, захищаючи голову руками, далі від 
вікон, засклених дверей, проходів, сходів. При неможливості самостійної евакуації, 
позначте своє місце розташування, звісивши з вікна біле простирадло, штору, предмет 
одягу. Якщо до порятунку один шлях - вікно, киньте вниз матраци, подушки, килими, 
скоротіть висоту стрибка, використовуючи прив'язані до батарей мотузки, штори, 
простирадла. 

 

Небезпечні ситуації в метро. 

Якщо ескалатор розігнався, а гальма не спрацювали, єдине вірне рішення - 
перескочить через балюстраду на сусідню сходи. 

Якщо Ви опинилися на шляху, не пробуйте підтягнутися за край платформи: саме під 
нею йде 800-вольтний контактну рейку. Якщо поїзд ще не в'їжджає на станцію, біжіть до 
«голові» платформи (до годинника). Якщо поїзд показався, лягайте між рейками. 

 

Під час нападу собаки. 

До нападаючої собаці поверніться обличчям, прийміть бойову стійку або, якщо впевнені 
в собі, киньтесь їй назустріч, але ні в якому разі не повертайтеся до собаки спиною і не 
тікайте. Для захисту використовуйте палицю, парасольку, камені, одночасно 
відступаючи до укриття (паркану, будинку) спиною. По можливості обмотайте плащем, 
піджаком передпліччя і руку, а потім, виставивши її вперед, спровокує собаку на укус і 
сильно вдарте її по верхній щелепі, Якщо собака збив Вас з ніг, то впадіть на живіт і 
закрийте руками шию. Пам'ятайте, що больовими точками у собак є ніс, пах і мову. 

 

Під час нападу злочинця. 

Якщо на вас напали і Ви свідомо слабкіше злочинця, то біжіть. 

При неминучості зіткнення залучіть увагу перехожих і найближчих жителів закликом про 
допомогу. При спробі збройного пограбування, без будь-якого опору розстаньтеся з 
грошима та іншими цінностями. 

Якщо Вам погрожують вбивством або згвалтуванням, то спробуйте вивести нападника з 
ладу, діючи сміливо, рішуче і несподівано, з максимально можливою силою. 



Відволікаючи увагу нападаючого, після чого швидко вдарте його в уразливі місця: рукою 
по вухах, в ніс, під підборіддя або ногою (стопою, коліном) по гомілці, коліну, в пах. 
Дивіться злочинцю прямо в очі, щоб не видати місце планованого удару. 

В якості зброї самозахисту застосовуйте будь-який наявний предмет: палаючу сигарету, 
ручку або олівець, в'язку ключів, пісок, туфлі з каблуком-шпилькою, парасольку, палку, 
розбиту пляшку, камінь. 

Якщо на вас напали ззаду, обхопивши шию руками, вдарте супротивника ліктем в 
сонячне сплетіння (живіт) або ногою по гомілці, ступні. 

Якщо на Вас напали спереду, ткніть распрямленнимі пальцями руки в очі або в горло 
нападника. 

 

При терористичному акті. 

При захопленні літака (автобуса, приміщення) не привертати до себе увагу терористів, 
огляньте салон (приміщення) та відзначте місця можливого укриття в разі стрільби. 
Зніміть ювелірні прикраси. Не дивіться в очі терористам, які не пересувайтеся по 
салону (приміщенню), не відчиняйте сумки і не суньте руки в кишені без дозволу. 
Жінкам в минни-спідницях бажано прикрити ноги. Якщо почнеться штурм - лягайте на 
підлогу між кріслами і чекайте його закінчення. Після звільнення негайно покиньте літак 
(автобус, приміщення), так як він може бути замінований. 

Якщо Ви потрапили в перестрілку на вулиці, відразу ж лягаєте на землю і озирніться. 
Виберіть найближче укриття (під'їзд, підземний перехід, виступ будівлі, пам'ятник, 
бетонний стовп, бордюр, канава), і проберіться до нього, не піднімаючись в повний 
зріст. Сховайтеся і дочекайтеся закінчення перестрілки. Перебуваючи під час 
перестрілки будинку - сховайтеся у ванній кімнаті, туалеті, коморі і ляжте на підлогу. 
Перебувати в кімнаті з вікнами небезпечно через можливість рикошету. 

Якщо Ви виявили вибухонебезпечний (підозрілий) предмет на вулиці або в приміщенні, 
не підходьте до нього, попросіть знаходяться поруч людей або самі повідомте в поліцію 
і негайно підіть з приміщення. 

Якщо Ви виявили вибухонебезпечний (підозрілий) предмет в транспорті, негайно 
повідомте про це водієві (машиністові), ідіть від цього предмета якнайдалі і 
постарайтеся швидше покинути транспортний засіб. 
  



ПРАВИЛА НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

 

Штучне дихання: 

 потерпілого покласти на горизонтальну поверхню; 

 очистити рот і глотку потерпілого від слини, слизу, землі та інших сторонніх 
предметів, якщо щелепи щільно стиснуті - розсунути їх; 

 закинути голову потерпілого назад, поклавши одну руку на лоб, а іншу на 
потилицю; 

 зробити глибокий вдих, нахилившись до потерпілого, герметизувати губами 
область його рота і зробити видих. Видих повинен тривати близько 1 секунди і 
сприяти піднесенню грудної клітини потерпілого. При цьому ніздрі постраждалого 
повинні бути закриті, а рот накритий марлею або носовою хусткою з міркувань 
гігієни; 

частота штучного дихання - 16-18 разів на хвилину; 

періодично звільняти шлунок потерпілого від повітря, натискаючи 

на подложечную область. 

 

Масаж серця: 

 потерпілого укласти на спину на рівну і тверду поверхню, розстебнути ремінь і 
воріт одягу; 

 стоячи з лівого боку, накласти одну долоню кисті на нижню третину грудини, 
другу долоню покласти хрестоподібно зверху і справити сильне дозований тиск у 
напрямку до хребта; 

 натискання виробляти у вигляді поштовхів, не менше 60 в 1 хвилину. 
 
При проведенні масажу серця у дорослого необхідно значне зусилля не тільки рук, а й 
усього корпусу. 

У дітей масаж роблять однією рукою, а у грудних і новонароджених - кінчиками 
вказівного і середнього пальців з частотою 100-110 поштовхів в хвилину. 

Ефективність непрямого масажу серця забезпечується тільки в поєднанні зі штучним 
диханням. Їх зручніше проводити удвох. При цьому перший робить одне вдування 
повітря в легені, потім другий виробляє% натискань на грудну клітку. 

Якщо у потерпілого відновилася серцева діяльність, визначився пульс, обличчя 
порожевіло, то масаж серця припиняють, а штучне дихання продовжують у тому ж 
ритмі до відновлення самостійного дихання. 

 

Зупинка кровотечі. 

Здійснюється шляхом додання кровоточить області піднесеного положення, 
накладання пов'язки, що давить, максимального згинання кінцівки в суглобі і 
здавлювання при цьому, що проходять в даній області судин, пальцеве притиснення, 
накладення джгута. 

При відсутності джгута може бути використаний будь-який підручний матеріал (гумова 
трубка, ремінь, шнурок, мотузка, хустку, палиця). 

Порядок накладення джгута: 

1. Джгут накладають при ушкодженні великих артерій кінцівок вище рани, щоб він 
повністю перетискав артерію. 



2. Під джгут підкладають м'яку тканину (бинт, одяг), роблять кілька витків до повної 
зупинки кровотечі. Витки повинні лягати впритул один до іншого, щоб між ними не 
попадали складки одягу. 

3. Кінці джгута надійно фіксують (зав'язують). Правильно затягнутий джгут повинен 
привести до зупинки кровотечі і зникнення периферичного пульсу. 

4. До джгута обов'язково прикріплюється записка із зазначенням часу його накладання. 

5. Джгут накладається не більше ніж на 1,5 - 2 години, а в холодну пору року - на 1 
годину. 

6. При крайньої необхідності більш тривалого перебування джгута на кінцівки його 
послаблюють на 5 - 10 хвилин (до відновлення кровопостачання кінцівки), виробляючи 
при цьому пальцеве притиснення пошкодженої судини. 

При непритомності: 

 покласти потерпілого на спину так, щоб голова була трохи 

 опущена, а ноги підняті; 

 звільнити шию і груди від одягу, що стискує; тепло вкрити, прикласти грілку до ніг; 

 натерти віскі нашатирним спиртом і піднести до носа ватку, змочену 

 в ньому; 

 особа окропити холодною водою; 

 при тривалому непритомності зробити штучне дихання; після приходу до тями 
дати гаряче питво. 

 
В БУДЬ-ЯКІЙ СИТУАЦІЇ ДІЙТЕ БЕЗ ПАНІКИ І РІШУЧЕ, ЦЕ 

Сприяє ВАШОМУ ПОРЯТУНКУ! 
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НЕ бездіяльність В ОЧІКУВАННІ ДОПОМОГИ - ДО ЇЇ ПРИХОДА ДОПОМОЖІТЬ 
САМОМУ СОБІ І ІНШИМ ЛЮДЯМ, які опинилися в біді! 


