
Про запобігання пожеж під час літнього відпочинку і 

оздоровлення 

Літні канікули для дітей  –  пора відпочинку та розваг, однак для дорослих – це  досить 

непростий і відповідальний період. З метою збереження життя і здоров’я дітей важливо 

під час літніх канікул проводити роз’яснювальну роботу про запобігання виникнення 

пожеж. Пояснюйте їм, що  ігри з сірниками є дуже небезпечними, навчайте правильно 

користуватись газовими побутовими приладами, обмежте доступ до легкозаймистих та 

вибухонебезпечних речовин. Навчайте дітей правильно діяти у разі виникнення пожежі, 

зокрема, повідомити про займання в пожежну частину. У разі пожежі  телефонуй за 

номером 101, чітко і ясно назви адресу й місце виникнення пожежі. 

У деяких сім’ях дорослі розуміють свої помилки лише тоді, коли лихо приходить до їх 

оселі. Тому пильність батьків найнеобхідніша в питанні попередження розведення багать 

у лісах, поблизу полів та легкозаймистих матеріалів. 

Щоб уберегти дитину від біди, треба пам'ятати та дотримуватись наступних правил: 

під час відпочинку на природі: 

- не залишайте непогашені вогнища, утримайтесь від розкладання вогнищ у спекотний і 

посушливий період; 

- не спалюйте сміття і відходи. 

якщо ви опинилися в осередку пожежі: 

- не панікуйте та не приймайте поспішних, необдуманих рішень; 

- не тікайте від полум'я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік, а долайте 

крайку вогню проти вітру, закривши голову і обличчя одягом; 

- з небезпечної зони, до якої наближається полум'я, виходьте швидко, перпендикулярно 

напряму поширення вогню; 

- якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість чи галявину, 

ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що знаходиться 

низько над поверхнею землі — повітря тут менш задимлене, рот і ніс при цьому 

прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини; 

- гасити полум'я невеликих низових пожеж можна, забиваючи полум'я гілками листяних 

порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами; 

- під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг та просік, не упускайте з виду інших 

учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв'язок за допомогою голосу; 

- будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть впасти і травмувати вас; 

- особливо будьте обережні у місцях торф'яних пожеж, враховуйте, що там можуть 

створюватися глибокі вирви, тому пересувайтеся, перевіряючи палицею глибину шару, що 

вигорів; 

- після виходу з епіцентру пожежі повідомте місцеву адміністрацію та пожежну службу 

про місце, розміри й характер пожежі. 
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якщо пожежа застала вас у приміщенні: 

- ви прокинулися від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте в ліжку, а скотіться з нього 

просто на підлогу; 

-повзіть по підлозі під хмарою диму до дверей вашого приміщення, але не відчиняйте їх 

одразу; 

-обережно доторкніться до дверей зворотнім боком долоні, якщо двері не гарячі, то 

обережно відчиніть їх та швидко виходьте; 

- якщо   двері   гарячі, не відчиняйте їх, дим та полум'я не дадуть змоги вам вийти; 

- щільно зачиніть двері, а всі щілини і отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути 

подальшого проникнення диму, та поповзом повертайтеся у глибину приміщення і 

вживайте заходів до порятунку; 

- присядьте, глибоко вдихніть повітря, відчиніть вікно, висуньтеся та гукайте: 

«Допоможіть, пожежа!»; 

- ви не в змозі відчинити вікно — розбийте віконне скло твердим предметом та приверніть 

увагу людей,   які   можуть викликати пожежну команду; 

- якщо ви вибралися через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтеся до виходу з 

приміщення; 

- обов'язково зачиніть за собою всі двері; 

- під час пожежі заборонено користуватися ліфтами; 

- якщо ви перебуваєте у висотному будинку, не біжіть униз крізь вогонь, а користуйтеся 

можливістю врятуватися на даху будівлі. 

У всіх випадках, якщо ви в змозі, зателефонуйте  «101» і викличте пожежну команду. 
 


