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ІНСТРУКЦІЯ № 73
з безпеки життєдіяльності студентів під час літніх канікул

1. Загальні положення
1.1. Інструкція з охорони праці для здобувані в освіти час літніх канікул розроблена у 

відповідності до Закону України "Про охорону праці" (Постанова ВР У країни від i4.10.lQ92 NV 
2694-ХН (із змінами), на основі «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», 
затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної 
політики України від 29 січня 1998 рокурЧе 9 в редакції від 30 березня 2017 року» з урахуванням 
постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 № 1306 «Правила дорожнього ручу 
України» (із змінами), «Положення про організацію роботи, з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669. «Правил пожежної безпеки 
для навчальних закладів та установ системи освіти України», затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України 15.08.2016 № 974, ^останови Кабінету Міністрів України від
11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої короиавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами, внесеними згідно 
Постанови КМ України від 21 квітня 2021 року № 405), наказу Міністерства освіти і науки 
України «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-I9. пі д
16.03.2020 № 406, рекомендацій Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання 
поширенню коронавірусної інфекції.

1.2. Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності встановлює вимоги безпека 
життєдіяльності для всіх учасників освітнього процесу під час літніх канікул.

1.3. Ця інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності для всіх учасників 
освітнього процесу на літніх канікулах складена з метою проведення інструктажу зі студентами 
коледжу. Всі учасники освітнього процесу повинні знати: правила.безпеки життєдіяльності гід 
час літніх канікул щодо дотримання обмежень задля запобігання поширенню CQV1D-19. правила 
пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки дорожнього руху, профілактику шлунково-кишкових 
захворювань, норми виробничої санітарії, правила поведінки в громадських містах, а також 
поводження з незнайомими людьми та предметами, користування громадським транспортом, 
попередження травмування на об’єктах залізничної інфраструктури, правила поводження на 
річках і водоймах, поведінки в умовах підвищення температури повітря, попередження випадків 
перегрівання на сонці, дії у випадку надзвичайних ситуацій, з надання домедйчної допомоги 
потерпілим у разі нещасних випадків.

1.4. Виконання даної інструкції поширюється на літні канікули і є обов'язковим для всіх; 
учасників освітнього процес}’.

2. Вимоги безпеки життєдіяльності студентів під час літніх канікул
2 .1 .  Під час літніх канікул всі учасники освітнього процесу повинні виконувати правил;* з 

запобігання захворювань на грип,;. C O V I D - 1 9 , .  інфекційні, кишкові захворювання, 
ііедикульоз тощо: <

- при нездужанні не виходити з дому, щоб не заражати інших-людей, викликати лікаря:
- хворому слід виділити окреме ліжко, пос.уд, білизну; •
- приміщення потрібно постійно провітрювати;
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- у разі контакту із хворим варто одягати захисну маску;
- хворому слід дотримуватися постільного- режиму:
- перед їжею треба мити руки з милом;
- не їсти брудні овочі та фрукти, ретельно їх мити й ошпарювати;
- для запобігання захворювань на педикульоз, слід регулярно мити голову; довге волосся у 

дівчат має бути зібране у зачіску, не можна користуватися засобами особистої гігієни (гребінцем) 
інших осіб, а також передавати іншим свої засоби гігієни. Не міряти й не носити чужого одягу, 
головних уборів, а також не передавати іншим свій одяг:

- не вживати самостійно медичних препаратів, не рекомендованих лікарем.
Слід пам'ятати, що інфекція COVID-19 передається переважно повітряно-крапельшім 

шляхом від зараженої людини або через дотик до забруднених поверхонь.
Щоб уберегти себе та своїх близьких, необхідно чітко дотримуватися відповідних 

рекомендацій. Не займатись самолікуванням і одразу звертатись до сімейного лікаря, які ти 
відчули симптоми захворювання.

Симптоми інфекції: кашель, біль,'у горлі, ринку лихоманка, утруднене дихання, сухий 
кашель, чхання, біль у грудині; у деяких випадках -  ’ діарея або кон'юнктивіт. У складних 
випадках інфекція може викликати пневмонію. У деяких. випадках ця хвороба може бути 
смертельною, однак переважно це відбувається з людьми середнього чи похилого віку, що мають 
супутні захворювання.

Дії людей з симптомами:
1. Залишатись вдома. '
2. Зателефонувати своєму сімейному лікарю, або на один з номерів гарячих ліній:

- Гаряча лінія з питань коронавірусу у Дніпропетровській області: 0-800-500-474
- Гаряча лінія МОЗ: 0-800-505-201
- Центр громадського здоров’я: +38-044425-43-54
- Урядовий контакт-центр; 15-45

3. Описати симптоми, історію подорожей. Розповісти про те. чи були ви в контакті ;
людьми, які потенційно можуть бути інфіковані.

4. Виконувати інструкції свого лікаря або оператора контакт-центру, • на який ви
зателефонували. ' _ ■
У невідкладних станах —• температура вище 38. яка не збивається, та ускладнене дихання

— набирати 103.
Рекомендації щодо профілактики COVID-19: • ; • •
- мити руки з милом понад 20 секунд, або використовувати дезінфікуючі засоби;
- не торкатися руками очей, носа, рота;
- чхати й кашляти — у згин ліктя або прикриваючи рот і ніс серветками;
- регулярно провітрювати приміщення; {
- дезінфікувати поверхні;
- дотримуватися дистанції у 1,5 метри з людьми;
- уникати рукостискань, поцілунків, обіймів;
- утриматися від прийому їжі з загальних упаковок або посуду (горішки, чіпси, печиво л 

інші снеки), куди багато людей занурюють руки;
- важливо уникати місць масового скупчення людей;
- не споживати сирі чи недостатньо термічно оброблені продукти тваринного походження:
- очищувати поверхні та предмети, до яких часто торкаються (іграшки, столи, дверні 

ручки, поручні, клавіатура комп'ютера, телефон та ін.). •
Головне правило у профілактиці COVID-19 -  у.'громадських місцях одягати закінчу 

маску. ' . •
Правила використання та утилізації одноразових медичних масок: •
- перед тим, як одягнути маску, обробити руки антисептиком або помити їх із милом;
- носити маску так, щоб вона закривала ніс і рот без щілин між тілом і маскою;
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- не торкатись маски під час використання; якщо ж доторкнулися, ’обробити руки 
спиртовмісними продуктами або помити їх із милом;.

- як тільки маска стане вологою (це приблизно через 2' год.'), замінити її на нову і не 
використовувати одноразові, маски повторно.

Як правильно утилізувати маску; знімаючи маску, тримати її за гумки та не торкайтеся 
лицьової сторони маски, оскільки там міститься найбільша кількість патогенних часток, 
мікробів, вірусів тощо; відразу викинути її в контейнер для сміття та закрити кришкою; ретельно 
помити руки із милом та обробити, антисептиком.

Щодо тканинних багаторазових масок, правила використання такі самі, але змінювати її 
можна кожні чотири години, або частіше якщо вона швидко зволожилась.

Після зняття тканинної маски, відразу покласти її в пральну машину або генах воду 1 
чимшвидше промити її в гарячій воді з милом. Або ж покласти її в окремий поліетиленовий 
пакетик, щоб потім утилізувати чи випрати. Після того, як зняли маску, відразу ж вимити руки 
милом чи обробити антисептиком.

Саморобні марлеві й тканинні маски потрібно щодня прати і прасувати з обох боків. 
Найкраще -  обробляти за допомогою- парогенератора або праски з функцією подачі пари.-Після 
обробки маска у жодному разі не повитий залишатися вологою.

2.2, Під час літніх канікул, перебуваючи вдома, на вулиці, в спеціалізованих установах, 
приміщеннях, транспорті студенти повинні чітко виконувати правила пожежної безпеки:

- заборонено брати з собою вогненебезпечні предмети, які можуть спричинити Н О Ж С Ж ) 

(запальнички, сірники, петарді, бенгальські вогні, феєрверки, цигарки, легкозаймисті речовини, 
вогнезаймисті рідини тощо); 1

- у жодному разі не можна брати на вулиці чи в іншому місці незнайомі чи чужі предмети.
зокрема побутову техніку, вмикати їх у розетку вдома чи в інших установах.це може прнзвєс m
до вибуху та надзвичайної ситуації;

- користуватися електроприладами тільки сухими руками. У разі виявлення обірванії:-, 
проводів, неізольованої проводки, її іскріння, слід негайно повідомити батьків;

- не збиратися біля проходів у громадських установах, на входах та виходах. ;> 
приміщеннях вестибюлю;

- під час участі в .масових заходах не кричати, не свистіти, не бігати, не стрибати, не 
створювати травмонебезпечних ситуаційну приміщенні, виконувати правила пожежної безпеки:

- у разі пожежної небезпеки (наявності вогню, іскріння, диму)..потрібно негайно вийти
на повітря (за двері, балкон) та кликати на допомогу. Викликати службу пожежної охорони за 
номером 101, назвавши своє ім'я, прізвище, коротко описавши ситуацію: наявність вогню, диму, 
кількість людей у приміщенні, також свій номер телефону.

2.3. Під час літніх кані&ул, перебуваючи вдома, на вулиці, в спеціалізованих установах, 
приміщеннях, транспорті студенти повинні чітко виконувати правила електробезпеки.

Не дозволяється самостійно відкривати кришки рубильників, вмикати електроустановки, 
замінювати перегорілі електролампочки, вставки 'запобіжників, виконувати оудь-які дп в 
розподільному щиті, а також у разі виявлення обірваних проводів, несправності заземлення і г  и 
З цією метою потрібно запрошувати слюсаря - електрика з ремонту електроустаткування.

Не можна торкатись голими руками частин електроприладів та електроустаткування, по 
знаходяться під струмом, до погано ізольованих проводів.

Приєднання різних струмоприймачів (електроламп, електронагрівальних приладів, 
електроінструментів тощо) повинні здійснюватися з врахуванням пропускної спроможності 
електромережі. '

Електроінструменти, електронагрівальні прилади повинні вмикатися тільки через справні 
штепсельні розетки заводського • виготовлення, несправну електроапаратуру слід негайно 
вимикати.
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Електричний струм, що живить різні установки, може завдати серйочної шкоди здоров'ю 
людини, а в деяких випадках навіть викликати смерть, якщо не дотримуватись певних правил і 
заходів безпеки.

До основних причин ураження людини електричним струмом належать:
1) доторкання до оголеного проводу струмоведучих частин електроустановок;
2) замикання на корпус внаслідок пробою Ізоляції;

3) небезпека залишкового заряду (це стосується конденсаторів, навіть якщо вони вимкну т і 
з джерел живлення. Доторкання людини до незаземлених корпусів конденсатора може призвести 
до ураження електричним струмом).

Щоб усунути небезпеку ураження людини електричним струмом, застосовують різні 
захисні засоби. До них належать: засоби ізоляції людини від землі і струмоведучих частин 
(ізолюючі підставки, гумові килимки, калоші, рукавиці), монтажний інструмент, кліщі, пристрої, 
які фіксують напругу (пробники з неоновою лампочкою, контрольні лампи тощо). .

Електричні розряди під час грози несуть постійну загрозу людям. Блискавки, в яких 
зосереджена величезна руйнівна енергія, можуть влучати в різні об’єкти, збудовані людьми. Але 
якщо на великих спорудах є можливість нейтралізувати їх удари через блискавковідводи, го 
житлові помешкання, особливо сільські, зовсім' не захищені від олискавиць.

Існують прийнятні для кожної людини, незалежно від віку, правила поведінки, виконання 
яких практично унеможливить трагічне зіткнення людської долі з грозовим розрядом. Ось вони:

1) якщо гроза застала на вулиці, у полі, в лісі, на річці, то:
- не можна ховатися в невеликих спорудах, хатинах, будинках, наметах, тим більше'серед 

острівців дерев; краще в такому випадку Затаїтись у якомусь заглибленні:
- якщо вас двоє, троє чи більше, - не скупчуйтеся в укритті разом, а ховайтеся поодинці, 

бо можливе ураження блискавкою спричинить трагедію'одному,'а не всім, бо розряд, як відомо, 
перебігає через контакт людських тіл;

- бігти до сховища слід нешвидко і злегка пригнувшись, а не випростано в увесь зріст - 
розряди контактують із вищим^і точками, якою може бути і людська голова;

- перебуваючи у сховищі, ноги тримайте вкутії, а не розкидано, тим самим звузивши 
площу можливого ураження розрядом; . , •

•• негайно слід позбавитись усіх металевих предметів, які є на вас чи при вас: лопані, 
сокири, ножі, браслети, навіть годинник - покладіть у захищеному місці далі від себе,

- не лягайте на землю, бо тим самим збільшуєте площу ураження розрядом, а краще 
сядьте, злегка нагнувши голову, аби вона не вивищувалася над предметами, які поряд з вами:

- якщо відчули у схованці, що оточуючі вас предмети або частина споруд, скажіть, 
паркан, наче дзижчать чи якось відлунюють, негайно поміняйте схованку, бо тут небезпечно:

- якщо' волосся на голові ніби ворушиться, а то й здиблюється, принаймні так вам 
здається, теж перейдіть в інше місце, бй тут накопичується ■ електрична присутність, яка може 
"притягти” блискавку;

- коли вас застала гроза з довгими, особливо металевими, предметами в руках (вудочками, 
граблями, вилами), не йдіть із ними, а покладіть подалі від себе і перечекайте негоду;

- під час грози ніколи не торкайтеся металевих споруд і залізних електроопор, опор 
мостів, дротяних огорож і подібних об'єктів з металу.

2) якщо ви перебуваєте І  приміщенні, то:
- негайно зачиніть усі кватирки, вікна, двері, бо протяги можуть "спровокувати" сюди

блискавку; ■ ' '
- у квартирах не користуйтеся водогоном, відкручуючи та закручуючи крани, тим більше 

не слід умиватися над раковинами або ваннами, в жодному разі не матися у ваннах, негайно 
припинивши це, щойно побачили перші спалахи блискавки та зачули удари грому:

- перебувайте подалі від вікон, де можливі протяги, від електроприладів, труб, взаїхи 
будь-якого металевого начиння;



- утримайтеся дзвонити по телефону, але якщо вже біда примусила викликати швидку 
допомогу" чи пожежну бригаду, то зробіть це одразу ж. після чергового грозового розряду, 
швидко використавши невеличку паузу до наступного.

2.4. Під час літніх канікул, перебуваючи вдома, на вулиці, в спеціалізованих установах, 
приміщеннях, транспорті студенти повинні чітко виконувати правила дорожнього руху:

- рухатися тротуарами і пішохідними доріжками, притримуючись правого боку:
- за межами населених пунктів, рухаючись узбіччям чи краєм проїжджої частини, тіш 

назустріч руху транспортних засобів;
- переходити проїжджу частину тільки пішохідними переходами, зокрема, підземники і 

наземними, а у разі їх відсутності -  на перехрестях лініями тротуарів або узбіч;
- у місцях із регульованими рухами, слід керуватися тільки сигналами регулювальника чи 

світлофора;
- виходити на проїжджу частину з-за транспортних • засобів. ■ упевнившись, то  не 

наближаються інші транспортні засоби;
- чекати на транспортний засіб тільки на посадкових майданчиках (зупинках), тротуарах, 

узбіччях, не створюючи перешкод для дорожнього руху;
- у разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком червоного 

або синього кольору, чи спеціальним звуковим сигналом, треба утриматися від переходу 
проїжджої частини або негайно залишити її;

- категорично заборонено вибігати на проїжджу частину, влаштовувати на ній або поблизу 
неї ігри, переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом або встановленими місцями.

- дорогою на велосипеді рухатися можна тільки студентам, які досягай 16-ти рога: 
мопеди й велосипеди мають бути обладнанні звуковим сигналом та світловідбивача.ми: попере їх
-  білого кольору, з боків -  оранжевого, позаду -  червоного; на голові у водія має бути захисний 
шолом; слід чітко дотримуватися правил дорожнього руху;

- для катання на транспортних засобах (скейтборд, самокат, ролики тощо) обирати, місце 
на дитячих майданчиках та ін,, на проїжджу частішу виїжджати заборонено.

2.5. Побутовий травматизм. Попередження та дії у разі нещасних випадків у побуті
Під нещасними випадками в побуті слід розуміти не пов'язані з освітнім процесом

травми, зокрема отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою, отруєння, 
самогубства, опіки, обмороження, утопления, ураження електричним струмом, блискавкою, 
травми, отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами тощо, які призвели до 
ушкодження здоров’я потерпілих. . .

Факт ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку встановлює і засвідч •. < 
лікувально-профілактичний заклад.

Документом, що підтверджує ушкодження здоров'я особи, є листок непрацездатності пі 
довідка з лікувально-профілактичного закладу.

Для попередження побутового травматизму слід чітко виконувати правила безпеки 
життєдіяльності, бути обережним щодо особистого стану здоров'я та етану здоров'я оточуючих, 
застосовувати знання щодо попередження травм, отримані на виховних годинах, предметних 
заняттях під час освітнього процесу. у _

Під час літніх канікул, перебуваючи вдома, на вулиці, в спеціалізованих установи--. 
громадських місцях, приміщеннях, транспорті тощо студенти повинні чітко виконувати правила 
з попередження нещасних випадків, травмування, отруєння тощо:

- під час тривалих вихідних заборонено перебувати біля водойм студентам, які не досягти 
18 років, без супроводу дорослих для запобігання утеплення;

- заборонено перебивати біля будівельних майданчиків, кар'єрів, закинутих 
напівзруйнованих будівель для запобігання обрушень1 будівельних матеріалів й попередження
травм та загибелі; • і '

- заборонено вживати алкоголь, наркотичні засоби, тютюнові вироби, стимулятори:

()



” уникати вживання в їжу грибів;
- категорично заборонено брати в руки, нюхати, їсти: незнайомі дикі рослини чи паростки 

квітів, кущів, дерев, що може призвести до отруєння;
- пересуватися слід обережно, спокійно. Беручи участь в іграх, не створювати хаотичного 

руху, не штовхатися, не кричати. На вулиці бути обережним, дивитися під ноги, щоб не впасти в 
яму чи відкритий каналізаційний люк; . • • • -

- не підходити на вулиці до обірваних, обвислих проводів, або проводів, які стирчать, а 
особливо, якщо від них іде гудіння -  дані проводи можуть бути ще підживлені електрострумом;

- не підходити до щитових, не залазити на стовпи з високовольтними проводами -  можна 
отримати удар електрострумом'; t

- бути обережним: на дитячих майданчиках, у парках відпочинку: спочатку переконатися, 
що гойдалки, атракціони, турніки та інші прилади справні, сильно не розгойдуватися й не 
розгойдувати інших, щоб не призвести до падіння чи 'іншого травмування;

- не виходити на дах багатоповерхівки для попередження падіння із висота:
- не підходити до відчинених вікон, мити їх тільки в присутності батьків, не нахилятися на 

перила, парапети сходинок для запобігання падіння із висоти;
- не спускатися в підвали будинків чи інші підземні ходи, катакомби, бомбосховища •• кш 

може бути отруйний газ;
- не вступати в контакт із незнайомими тваринами для запобігання отримання укусів від 

хворих на сказ тварин. І /
Дії у разі нещасних випадків у побуті
Перша долікарська допомога -  своєчасна правильна допомога потерпілому до приїзду 

лікарів.
У разі виявлення аварійної ситуації, під час якої постраждалий отримав певні 

ушкодження, негайно викликали швидку медичну допомогу за номером 103, описавши коротко 
стан здоров'я та ушкодження, які отримав постраждалий. Обов'язково потрібно вказати 
відомості про місце перебування постраждалого та адресу, назвати номер свого телефону.

Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом:
- вимкнути рубильник або викрутити запобіжник;
- вимкнути мережу живлення;
- сухою палицею відкинути від потерпілого провід, що перебувас під напругою, відтягти 

потерпілого від електричних проводів, струмопровідних частин установки. Слід користуватися 
гумовими рукавичками або намотати на руку шарф, прогумований плащ тощо. Рекомендовано 
стати на ізольований предмет (суху дошку, згорток сухого спецодягу);

- якщо після звільнення .потерпілого від дії струму' він' не дихає, то потрібно негайно 
зробити штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця. Найбільш ефективним методом 
штучного дихання є «з рота в рот» або «з рота в ніс»;.

- після завершення вдування повітря в рот чи ніс потерпілому дати можливість вільного 
видиху. Частота вдування повітря потерпілому повинна бути 12-13 разів на хвилину.

Перша допомога при переломах, вивихах, розтягненні зв'язок, суглобів, ударах:
- при переломах, вивихцх необхідно надати потерпілому зручне положення, що виключає 

рухи пошкодженої частини тіла. Це досягається шліхом' накладання шини, за її відсутності 
можна використати палиці, дошки, фанеру тощо; , .

- особливо небезпечні травми хребта. У .таких випадках необхідно обережно, не 
піднімаючи потерпілого, підсунути під його спину дошку, щит. двері тошо:

- при переломі ребер необхідно мідно забинтувати груду або стяту.ш їх рушником г, і 
час видиху;

- при переломах і вивихах ключиці у підм’язову западину слід покласти вату або інший 
матеріал, зігнути руку в лікті, під прямим кутом і прибинтувати її до тулуба;

- при переломах і вивихах кисті та пальців рук потрібно зробити так: кисть руки з 
вкладеним у долоню жмутом вати, бийтй (пальці зігнуті).прикласти до шини, що мас починатися 
біля середини передпліччя і закінчуватися біля кінчиків пальців, і перебинтувати;
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- при розтягненні зв'язок суглобів -  підняти, хвору кінцівку вгору, накласти ХОЛОДНИМ

компрес та тісну пов’язку, забезпечити спокій до прибуття лікаря,
- при ударах забезпечити' потерпілому повний спокій, накласти на місце удару холодний 

компрес. При ударах із синцями не слід класти примочки, місце удару змастити йодом і наклаї, їй
пов’язку.

Перша допомога при опіках,, теплових ударах:
- при наданні першої допомоги при опіках, теплових ударах слід швидко припинити дно

високої температури; ; і/ .. ’■ , . > ^  ^
- при появі різних ознак теплового або сонячного удару потерпілого потрійно негайно

вивести на свіже повітря або в тінь, покласти, розстебнути тісний одяг, на голову і на серце 
покласти холодні компреси, дати пити у великій кількості холодну воду, > іялчіхпх ь.ї.іадл..>.>
потерпілого слід облити холодною водою; в ^

. При припиненні дихання або його ускладненні до прибуття лікаря потерпілому рооляїь
штучне дихання. І

Мягтянтія першої допомоги при: пораншт й к в о й Ж Ж
- перша допомога при пораненні та кровотечі зводиться.до обережного накладання на 

рану індивідуального пакета. При цьому мити рану водою, змивати кров з рани заборонено:
- якщо індивідуального пакета немає, для перев’язування використовуй те чиєї у носову 

хустинку. У цьому випадку приготовлену для перев’язування тканину змочіть йодом так, щоо
пляма, йоду трохи перебільшувала розміри рани;  ̂  ̂  ̂ ^ ............

- при кровотечі необхідно підняти поранену кінцівку, закрити рану черев я <> кал 
матеріалом і притиснути ділянку біля неї на 4-5 хв, не торкаючись рани пальцем,

- за відсутності гумової трубки або стрічки, що розтягується, для джгута можна
застосовувати інші матеріали (мотузку, ремінь, рушник тощо).

Перша допомога при отруєнні:
- причинок) отруєння є проникнення в. організм людини' різних токсичних речові н

Захворювання починається через 2-3 год, інколи через 20-26 год;
- при харчовому отруєнні потерпілому кілька разів слід промити шлунок (примушуюіь 

винити 1,5 - 2 л води, а потім викликають блювання подразненням кореня язика) до появи чистих
промивних вод;  ̂ ......

. можна дати 8-10 таблеток активованого вугілля. Потім -  багато чаю, але не їжу. Ж ил
після отруєння минула 1-2 год і отрута потрапила із шлунку- до кишечника, то виклик* пі

блювання даремно.
Дії при харчовому отруєнні:
- за перших ознак харчового отруєння треба звернутися до лікаря'або викликати швина

допомогу за номером' 103; ■ _
- якщо є підозра, що отруєння спричинене грибами, слід негайно викликали піти.,;.

допомогу -  кожна хвилина дорога;
- до прибуття лікарів бажано промити шлунок, а потім випити води аоо несолодкого;ти
Перша допомога при ураженні хімітаїми^зечош нащ :; -
- якщо хім. речовина рідка, її треба негайно змити проточною водою впродовж 1 хн:
- якщо хімічна речовина потрапила в очі, слід промивати їх холодною водою впродовж , > 

30 хв Око треба розплющити, а струмінь води спрямовувати до його внутрішнього ку іика:
- якщо речовина суха, її треба струсити чи зняти сухою ганчіркою (не можна здувати, нію 

порошинка не потрапила в очі), тільки після цього уражене місце потрібно промити водою:
- діти і люди похилого' віку потребують негайної госпіталізації, навіть при незначно- ■-

ураженні хімічними речовинами:
- за перших ознак отруєння слід викликати швидку допомогу за номером НЬ, до лікарні 

треба взяти посуд та етикетку від хімічної речовини, що викликала отруєння.

2.6. Під час літніх канікул студенти повинні виконувати правила безпеки 
життєдіяльності під час самостійного перебування вдома, на вулиці, громадських м и-пт. у
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на

друзів, на молодіжних дискотеках, у замкнутому просторі приміщень із чужими людьми 
правила попередження правопорушень та насильства над дітьми.

- не розмовляти: чи вступати в контакт із незнайомцями:, особливо -н е  иередаваїи їм ш 
речі, ключі від дому, навіть якщо вони назвалися представниками поліції. Слід одразу кликати
допомогу й швидко йти до людей; _ . •

- не підходити до автомобілів із незнайомцями, навіть якщо вони зайиіукмь лоро* \ .
Скажіть, що не знаєте, і швидко йдіть геть; • •

- перебувати без супроводу дорослих на вулиці дітям до 18-ти років -  до і і  і о д и н и ,

- діти мають право не відчиняти дверей будинку навіть представникам правоохоронна.
органів. Якщо незнайомець запитує, чи скоро прийдуть батьки, повідомте, що скоро . вони \
сусідів, а в цей час зателефонуйте батькам, а двері незнайомцям не відчиняйте;

- перебувати подалі від тих, хто влаштовує бійки, не брати участі в суперечках дорослих і 
не провокувати словами чи діями агресивну поведінку, що може призвести до оійки або тршо н: 
у стосунках із оточуючими слід керуватися толерантними відносинами,

- не заходити в під'їзд, ліфт із незнайомими людьми; одразу кликати на допомогу, якщо 
незнайомець провокує якісь дії щодо вас. Бути-уважними, оглядатися й перевіряти,.чи не слідує 
за вами хтось під час проходу провулків, підземних переходів між домами й тунелями. Якщо -.а 
вами хтось іде, зупиніться й відійдіть у сторону, щоб потенційний переслідувач пройшов повз
вас:  ̂ . .. .

- під час перебування на дискотеці, слід завчасно Попередити батьків, щоб зустріли гас
після закінчення заходу; керуватися загальними правилами етикету й нормами .поведінки, 
провокувати оточуючих на агресивну поведінку діями чи словами. V разі небезпечної сигмі 
потрібно звертатися до служби охорони закладу, викликати поліцію за номером г 
зателефонувати батькам;

не
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не чинити дій, що можуть призвести до правопорушень, Неповне
кримінальному праві вважаються особи віком до 18-ти років. За злочини, вчинені після иасіанші 
14-річного віку, неповнолітні підлягають кримінальній відповідальності:

. всеукраїнські гарячі лінії підтримки дітей та молоді України: Національна дитяча 
“гаряча лінія”: .8 800 500 225 (зі стаціонарних телефонів) або 1.16 1 і 1 (з мобільних телефонів).

2.7. Під час літніх канікул студенти повинні дотримуватись- правил. поводження на
річках і водоймах.  ̂ .

Під час канікул заборонено перебувати біля водойм студентам, які не досяілн и  PUl'" “
без супроводу дорослих для запобігання утеплення.

Відпочиваючи у прибережній зоні, слід виконувати: правила безпечної поведінки на воді: 
не запливати за огороджувальні буї, не підпливати до|моторних човнів, вітрильників, веслових 
човнів та інших плавзасобів; на залізати на технічні та попереджувальні знади, буї та нині 
предмети; не використовувати рятувальні засоби і спорядження не за призначенням: не сірноаїн 
у воду зі споруд, не пристосованих для цього, й у місцях, де невідомі глиоина та стан дна; не 
організовувати у воді ігри, пов’язані з пірнанням, і захопленням тих, хто купається; не стриоати у 
воду з човнів, катерів, вітрильників та інших плавзасобів; не використовувати для иіаванич 
дошки, камери від волейбольних м’ячів, рятувальні круги, надувні матраци (особливо у 
штормову погоду); не купатися біля причалів та у вечірній час, особливо після заходусонця; їм 
стрибати у воду в незнайомих місцях: не купатися біля обривів, зарослих рослинністю оереї їв. не 
засмічувати воду та узбережжя, не залишати та не кидати сміття.

Заборонене купання у затопдених кар’єрах, каналах, озерах, пожежних водоймах, с тавках, 
морських акваторіях та інших водоймах, що йе мають обладнаних пляжів сезонними 
рятувальними постами, не зареєстровані місцевою владою як місця масового відпочинку.

Під час купання не слід: робити зайвих рухів, пірнати, тримати свої м язи в постійній 
напрузі, порушувати ритму дихання, перевтомлювати себе,, брати участь у великих запливах оез 
необхідних тренувань та дозволу лікаря. k
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Не можна заходити у воду спітнілим або- після црийому сонячних ванн: жвавих ігор. Як 
тільки ви починаєте замерзати, треба негайно вийти з води, енергійно розтертися рушниким і 
швидко одягтися. Категорично заборонено заходити у воду, якщо ви погано почуваєтеся.

2 .8 .  Під ч а с  перебуванні в громадських місцях т̂ а святкових подіях слід уникати натовп;, і 
стовпотворінь. При русі в натовпі не можна напирати на тих, хто йде попереду (бажання 
прискорити рух завершиться пробкою). Слід намагатися уникнути затору, а головне, тих місць, 
де просування обмежують гострі кути, перила, . скляні вітрини, -  вас можуть притиснут и, 
роздавити і серйозно травмувати. Якщо ви побачили збуджених глядачів під впливом алкоголю 
вийдіть до завершення видовища або значно пізніше, щоб уникнути правопорушень і не ста гн 
жертвою насильства.

3. Вимоги безпеки життєдіяльності студентів при виникненні надзвичайної або
. аварійної ситуації

3.1. Не панікувати, не кричати, не метушитися, чітко й спокійно викойувати вказівки 
дорослих,які перебувають поряд.

3.2. Зателефонувати батькам, коротко описати ситуацію, повідомити про. місце свого
перебування.

3.3. Якщо ситуація вийшла з-під контролю дорослих, слід зателефонувати в служби 
екстреної допомоги за телефонами:

101 -пожежна охорона; і
102-поліція;  ̂ .
103 -  швидка медична допомога;
104 -  газова служба;
1.12- оперативно-координаційний центр Служби з надзвичайних ситуацій.
коротко описати ситуацію, назвати адресу, за якою сталася надзвичайна ситчація. с в..' 

прізвище, ім'я, номер свого телефону.
3.4. За змогою слід залишити територію аварійної небезпеки.
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