
                     Дії в разі надзвичайних ситуацій:
                            Дії вразі терористичного акту
 Основні заходи щодо запобігання можливого терористичного акту:

• не торкайте нічийні пакети (сумки), не підпускайте до них інших. Повідомите про знахідку штаб ЦО 
коледжу, правоохоронні органи;

• у присутності терористів не виказуйте своє невдоволення, утримаєтеся від різких рухів, лементу  й 
стогонів;

• при погрозі застосування терористами зброї лягайте на живіт, захищаючи голову руками, подалі від 
вікон, засклених дверей, проходів, сходів;

• використайте будь-яку можливість для порятунку;
• якщо відбувся вибух – вживайте заходів щодо недопущення пожежі та паніки, надайте домедичну 

допомогу постраждалим;
• намагайтеся запам'ятати прикмети підозрілих людей і повідомте їх прибулим співробітникам 

спецслужб.
                                        Дії під час перестрілки:

• якщо стрілянина застала вас на вулиці, відразу ж лягте й озирніться, виберіть найближче укриття й 
проберіться до нього, не піднімаючись у повний зріст. Укриттям можуть служити виступи будинків, 
пам'ятники, бетонні стовпи або бордюри, канави. Пам’ятайте, що автомобіль – не найкращий захист, 
тому що його метал тонкий, а пальне – вибухонебезпечне. За першої нагоди сховайтеся у під'їзді 
будинку, підземному переході, дочекайтеся закінчення перестрілки;

• проводьте заходи для порятунку дітей, за необхідності прикрийте їх своїм тілом. За можливості 
повідомте про інцидент співробітників міліції;

• якщо в ході перестрілки ви перебуваєте у будинку – укрийтеся у ванній кімнаті й ляжте на підлогу, 
тому що перебувати у кімнаті небезпечно через можливість рикошету. Перебуваючи в укритті, стежте 
за можливим початком пожежі. Якщо пожежа почалася, а стрілянина не припинилася, залиште 
квартиру й сховайтеся в під'їзді, далі від вікон.

Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій військового характеру
При  першій  можливості  покиньте  разом  із  оточуючими небезпечну  зону.  Необхідно  взяти  із  собою  всі 
документи, коштовні речі і цінні папери.
Підготовку до можливого перебування у зоні надзвичайної ситуації доцільно починати завчасно. Необхідно 
підготувати "екстрену валізку" з речами, які можуть знадобитись при знаходженні у зоні НС або при евакуації 
у безпечні райони.
 Підготовка будівлі: 

• нанести захисні смуги зі скочу (паперу, тканини) на віконне скло для підвищення його стійкості до 
вибухової хвилі та зменшення кількості уламків і уникнення травмування у разі його пошкодження;

• по можливості обладнайте укриття у підвалі, захистіть його мішками з піском, передбачте наявність 
аварійного виходу;

• зробити запаси питної та технічної води;
• зробити запас продуктів тривалого зберігання;
• додатково укомплектувати домашню аптечку засобами надання першої медичної допомоги;
• підготувати (закупити) засоби первинного пожежогасіння;
• підготувати ліхтарики (комплекти запасних елементів живлення), гасові лампи та свічки на випадок 

відключення енергопостачання;
• підготувати (закупити)  прилади (примус) для приготування їжі у разі відсутності газу і 

електропостачання;
• підготувати необхідні речі та документи на випадок термінової евакуації або переходу до захисних 

споруд цивільної оборони або інших сховищ (підвалів, погребів тощо);
• особистий транспорт завжди мати у справному стані і запасом палива для виїзду у небезпечний район;



Правила поведінки  в умовах надзвичайних ситуації воєнного характеру
Необхідно:

•  зберігати особистий спокій, не реагувати на провокації;
• не  сповіщати  про  свої  майбутні  дії  (плани)  малознайомих  людей,  а  також  знайомих  з 

ненадійною репутацією;
• завжди мати при собі документ (паспорт) що засвідчує особу, відомості про групу крові своєї та 

близьких родичів, можливі проблеми зі здоров’ям (алергію на медичні препарати тощо);
• знати  місце  розташування  захисних  споруд  цивільної  оборони  поблизу  місця  проживання, 

роботи,  місцях  частого  відвідування  (магазини,  базар,  дорога  до  роботи,  медичні  заклади 
тощо).  Без необхідності старатися як найменше знаходитись поза місцем проживання, роботи 
та малознайомих місцях;

• при виході із приміщень, пересуванні сходинами багатоповерхівок або до споруди цивільної 
оборони  (сховища)  дотримуватись  правила  правої  руки  (як  при  русі  автомобільного 
транспорту)  з  метою уникнення тисняви.  Пропускати вперед та  надавати допомогу жінкам, 
дітям, перестарілим людям та інвалідам, що значно скоротить терміни зайняття укриття;

• уникати місць скупчення людей;
• не вступати у суперечки з незнайомими людьми, уникати можливих провокацій;
• у разі отримання будь-якої інформації від органів державної влади про можливу небезпеку або 

заходи щодо підвищення безпеки передати її  іншим людям (за  місцем проживання,  роботи 
тощо);

• при появі озброєних людей, військової техніки, заворушень негайно покидати цей район;
• посилювати увагу і за можливості, також залишити цей район, у разі появи засобів масової інформації 

сторони-агресора;
• орієнтуються на місцевості, розмовляють з акцентом, не характерна зовнішність, протиправні і 

провокативні дії, проведення незрозумілих робіт тощо) негайно інформувати органи правопорядку, 
місцевої влади, військових;

• у разі потрапляння у район обстрілу сховатись у найближчу захисну споруду цивільної оборони, 
сховище (укриття). У разі відсутності пристосованих сховищ, для укриття використовувати нерівності 
рельєфу, (канави, окопи, заглиблення від вибухів тощо). У разі раптового обстрілу та відсутності 
поблизу споруд цивільного захисту, сховища і укриття − лягти на землю головою в сторону, 
протилежну вибухам. Голову прикрити руками (за наявності, для прикриття голови використовувати 
валізу або інші речі). Не виходьте з укриття до кінця обстрілу;

• надавати першу допомогу іншим людям у разі їх поранення. Визвати швидку допомогу, представників 
ДСНС України, органів правопорядку за необхідності військових;

• у разі, якщо ви стали свідком поранення або смерті людей, протиправних до них дій (арешт, 
викрадення, побиття тощо) постаратися з’ясувати та зберегти як найбільше інформації про них та 
обставини події для надання допомоги, пошуку, встановлення особи тощо. Необхідно пам’ятати, що 
Ви самі або близькі Вам люди, також можуть опинитись у скрутному становищі і будуть потребувати 
допомоги.

 Не рекомендується: 
•  підходити до вікон, якщо почуєте постріли;

• спостерігати за ходом бойових дій;
• стояти чи перебігати під обстрілом;
• конфліктувати з озброєними людьми;
• носити армійську форму або камуфльований одяг;
• демонструвати зброю або предмети, схожі на неї;
• підбирати покинуті зброю та боєприпаси.

При виявленні вибухонебезпечних предметів забороняється: 
1 .  перекладати, перекочувати з одного місця на інше;

2. збирати і зберігати, нагрівати і ударяти;



3. намагатися розряджати і розбирати;
4. виготовляти різні предмети;
5. використовувати заряди для розведення вогню і освітлення;
6. приносити в приміщення, закопувати в землю, кидати в колодязь чи річку.

Виявивши  вибухонебезпечні  предмети,  вживайте  заходів  з  означення,  огородження  і  охороні  їх  на  місці 
виявлення. Негайно повідомте про це територіальні органи ДСНС та МВС за телефоном "101" та "102".
                                          "Екстрена валізка"
Екстрена  валіза,  як  правило,  являє  собою  міцний  і  зручний  рюкзак  від  25  літрів  і  більше,  що  містить 
необхідний  індивідуальний  мінімум  одягу,  предметів  гігієни,  медикаментів,  інструментів,  засобів 
індивідуального  захисту  та  продуктів  харчування.  Всі  речі  повинні  бути  новими  (періодично 
поновлюваними)  і  не  використовуватись  у  повсякденному  житті.  Екстрена  валіза  призначена  для 
максимально  швидкої  евакуації  із  зони  надзвичайної  події,  будь  то  землетрус,  повінь,  пожежа, 
загострена  криміногенна обстановка,  епіцентр військових  дій і  т.д.  Вантаж у  рюкзаку треба  укладати 
рівномірно. Добре мати рюкзак з “підвалом” (нижнім клапаном).
У рюкзак рекомендується покласти наступне:

• копії важливих документів в поліетиленовій упаковці. Заздалегідь зробіть копії всіх важливих 
документів − паспорта, автомобільних прав, документів на нерухомість, автомобіль і т.д. Документи 
треба укладати так, щоб у разі необхідності їх можна було швидко дістати. У деяких джерелах так само 
вказують серед документів тримати кілька фотографій рідних і близьких;

• кредитні картки та готівку. Нехай у вас буде невеликий запас грошей;
• дублікати ключів від будинку і машини;
• карту місцевості, а також інформацію про спосіб зв'язку і зустрічі в умовленому місці зустрічі вашої 

родини;
• засоби зв'язку та інформації (невеликий радіоприймач з можливістю прийому в УКХ і БМ діапазоні) та 

елементи живлення до радіоприймача (якщо потрібні);
• ліхтарик (краще кілька) і запасні елементи живлення до нього, сірники (бажано туристичні), 

запальничка, свічки;
• компас, годинник (перевагу віддавайте водонепроникним);
• багатофункціональний інструмент, що включає (лезо ножа, шило, пилку, викрутку, ножиці тощо);
• ніж, сокира, сигнальні засоби (свисток, фальшфеєр і т.д.);
• декілька пакетів для сміття, об'ємом 120 літрів. Може замінити намет або тент, якщо розрізати;
• рулон широкого скотчу;
• упаковка презервативів. Презерватив, за необхідності, може використовуватись для захисту від вологи 

сірників та запальничок, у якості джгута для зупинки кровотечі, надійного закупорювання ємкостей від 
комах та піску, перенесення води;

• шнур синтетичний 4-5 мм , близько 20 м;
• блокнот і олівець;
• нитки та голки;
• аптечка першої допомоги. До складу аптечки обов’язково повинні входити: бинти, лейкопластир, вата, 

йод, активоване вугілля (інтоксикація), парацетамол (жарознижувальний), пенталгін (знеболююче), 
супрастин (алергія), иммодиум (діарея), фталазол (шлункова інфекція), альбуцид (краплі для очей), 
жгут, шприци тощо; ліки що Ви приймаєте (мінімум на тиждень) з описом способу застосування та 
дози; рецепти; прізвища та мобільні телефони ваших лікарів (слідкуйте за терміном придатності ліків);

• одяг: комплект нижньої білизни (2 пари), шкарпетки бавовняні (2 пари) і вовняні, запасні штани, 
сорочка або кофта, плащ-дощовик, в'язана шапочка, рукавички, шарф (може знадобитися в 
найнесподіваніших ситуаціях), зручне, надійне взуття;

• міні-палатка, поліуретановий килимок, спальник (якщо дозволяє місце);
• засоби гігієни: зубна щітка і зубна паста, невеликий шматок мила, рушник (є такі в упаковці 

пресовані), туалетний папір, кілька упаковок одноразових сухих та вологих серветок, кілька носових 
хусток, засоби інтимної гігієни, бритву, манікюрний набір;



• приналежності для дітей (якщо необхідні);
• посуд (краще металевий): казанок, фляга, ложка, кружка;
• запас їжі на кілька днів - все, що можна їсти без попередньої обробки і не займає багато місця, довго 

зберігається (не швидкопсувні), на приклад: висококалорійні солодощі (чорний шоколад (з горіхами), 
жменю льодяників), набір продуктів (тушонка, галети, суп-пакети, м'ясні та рибні консерви), якщо 
дозволяє місце - крупа перлова, гречана, рис довгозерний, макарони, вермішель, сухі овочеві 
напівфабрикати, горілка, спирт питний;

• запас питної води на 1-2 дні, який треба періодично оновлювати (вода не повинна бути застояною).
У літніх людей, інвалідів та дітей є особливі потреби. За необхідності, цей список доповнюється і коригується. 
Із практики, загальна вага “Екстреної валізи” не повинна перевищувати 50 кілограмів.
Радіаційна небезпека
Факторами небезпеки радіації є: забруднення навколишнього середовища, небезпека для всього живого, що 
опинилося на забрудненій місцевості (загибель людей, тварин, знищення посівів та ін.), внаслідок радіаційної 
аварії.
 Дії у випадку загрози виникнення радіаційної небезпеки:

• При оголошенні небезпечного стану не панікуйте, слухайте повідомлення.
• Попередьте оточуючих, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку.
• Дізнайтеся про час та місце збору мешканців для евакуації.
• Зменшіть проникнення радіаційних речовин в будівлю: щільно закрийте вікна та двері, щілини 

заклейте.
• Підготуйтеся до можливої евакуації: упакуйте у герметичні пакети та складіть у валізу документи, 

цінності та гроші, предмети першої необхідності, ліки, мінімум білизни та одягу, запас консервованих 
продуктів на 2-3 доби, питну воду. Підготуйте найпростіші засоби санітарної обробки (мильний розчин 
для обробки рук).

• Перед виходом з приміщення від'єднайте всі споживачі електричного струму від електромережі, 
вимкніть газ та воду.

 Дії у випадку раптового виникнення радіаційної небезпеки:
• З одержанням повідомлення про радіаційну небезпеку негайно укрийтеся в будинку. Стіни дерев'яного 

будинку послаблюють іонізуюче випромінювання в 2 рази, цегляного - у 10 разів; заглиблені укриття 
(підвали): з покриттям із дерева у 7 разів, з покриттям із цегли або бетону у 40 - 100 разів.

• Уникайте паніки. Слухайте повідомлення органів влади з питань надзвичайних ситуацій. 
• Зменшіть можливість проникнення радіаційних речовин в приміщення.
• Проведіть йодну профілактику. Йодистий калій вживати після їжі разом з чаєм, соком або водою 1 раз 

на день протягом 7 діб: дітям до двох років - по 0,040 г на один прийом; дітям від двох років та 
дорослим - по 0,125 г на один прийом. Водно-спиртовий розчин йоду приймати після їжі 3 рази на день 
протягом 7 діб: дітям до двох років - по 1-2 краплі 5% настоянки на 100 мл молока(консервованого) або 
годувальної суміші; дітям від двох років та дорослим - по 3-5 крапель на стакан молока або води. 
Наносити на поверхню кінцівок рук настоянку йоду у вигляді сітки 1 раз на день протягом 7 діб.

• Уточніть місце початку евакуації. Попередьте сусідів, допоможіть дітям, інвалідам та людям похилого 
віку. Вони підлягають евакуації в першу чергу.

• Швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти, запас питної води, найпростіші засоби 
санітарної обробки та інші необхідні вам речі у герметичну валізу.

• По можливості негайно залишіть зону радіоактивного забруднення.
• Перед виходом з будинку вимкніть джерела електро-, водо- і газопостачання, візьміть підготовлені 

речі, одягніть протигаз (респіратор, ватно-марлеву пов'язку), верхній одяг (плащ, пальто, накидка), 
гумові чоботи. 

• З прибуттям на нове місця перебування, проведіть дезактивацію засобів захисту, одягу, взуття та 
санітарну обробку шкіри на спеціально обладнаному пункті або ж самостійно (зняти верхній одяг, 
ставши спиною проти вітру, витрясти його; повісити одяг на перекладину, віником або щіткою змести з 
нього радіоактивний пил та вимити водою; обробити відкриті ділянки шкіри водою або розчином 



(типу ІПП-8), який буде виданий кожному. Для обробки шкіри можна використовувати марлю чи 
просто рушники. 

• Дізнайтеся у місцевих органів державної влади адреси організацій, що відповідають за надання 
допомоги потерпілому населенню.

 Запам'ятайте!
• Використовуйте для харчування лише продукти, що зберігалися у зачинених приміщеннях, 

консервацію і не зазнали радіоактивного забруднення; не вживайте овочі, які росли на забрудненому 
грунті; не пийте молоко від корів, які пасуться на забруднених пасовиськах.

• Не пийте воду із відкритих джерел та із мереж водопостачання після офіційного оголошення 
радіаційної небезпеки, колодязі накрийте.

• Уникайте тривалого перебування на забрудненій території.
• У приміщеннях, щодня робіть вологе прибирання, бажано з використанням миючих засобів.
• У разі перебування на відкритій, забрудненій радіоактивними речовинами місцевості, обов'язково 

використовуйте засоби захисту: для захисту органів дихання - протигазом, респіратором, ватно-
марлевою чи протипиловою пов'язкою, зволоженою марлевою пов'язкою, хустинкою або будь-якою 
частиною одягу; для захисту шкіри - спеціальним захисним одягом типу ОЗК, плащем з капюшоном, 
накидкою, комбінезоном, гумовим взуттям і рукавицями.

Хімічна небезпека
Аварії (катастрофи) на підприємствах, транспорті та продуктопроводах можуть супроводжуватися 
викидом (виливом) в атмосферу і на прилеглу територію небезпечних хімічних речовин (НХР), таких як 
хлор, аміак, синильна кислота, фосген, сірчаний ангідрид та інші. Це являє серйозну небезпеку для 
населення, заражене повітря уражає органи дихання, а також очі, шкіру та інші органи. 
 Фактори небезпеки викиду (розливу) хімічно небезпечних речовин: забруднення навколишнього середовища, 
небезпека для всього живого, що опинилося на забрудненій місцевості (загибель людей, тварин, знищення  
посівів та ін.), крім того, внаслідок можливого хімічного вибуху виникнення сильних руйнувань на значній  
території.
 Дії у випадку загрози виникнення хімічної небезпеки:

• Сирени і переривчасті гудки підприємств - це сигнал "Увага всім". Негайно ввімкніть приймач 
радіотрансляційної мережі, або телевізор. Уважно слухайте інформацію про надзвичайну ситуацію та 
порядок дій.

• При оголошенні небезпечного стану уникайте паніки.
• Попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку.
• Виконайте заходи щодо зменшення проникнення отруйних речовин в будівлю: щільно закрийте 

вікна та двері, щілини заклейте.
• Підготуйте запас питної води: наберіть воду у герметичні ємності, підготуйте найпростіші засоби 

санітарної обробки (мильний розчин для обробки рук).
• Дізнайтеся у місцевих органів влади про місце збору мешканців для евакуації та уточніть час її 

початку. Підготуйтеся: упакуйте у герметичні пакети та складіть у валізу документи, цінності та гроші, 
предмети першої необхідності, ліки, мінімум білизни та одягу, запас консервованих продуктів на 2-3 
доби.

• Перед виходом з будинку вимкніть джерела електро-, водо- і газопостачання, візьміть підготовлені 
речі, одягніть засоби захисту.

 Дії у випадку раптового виникнення хімічної небезпеки:
• Уникайте паніки. З одержанням повідомлення (по радіо або іншім засобам оповіщення) про викид 

(розлив) в атмосферу НХР та про небезпеку хімічного зараження, виконайте передбачені заходи.
• Надягніть засоби індивідуального захисту органів дихання та найпростіші засоби захисту шкіри.
• По можливості негайно залишіть зону хімічного забруднення.
• Якщо засобів індивідуального захисту немає і вийти із району аварії неможливо, залишайтесь у 

приміщенні і негайно та надійно герметизуйте приміщення! Зменшить можливість проникнення 
НХР (парів, аерозолів) у приміщення: щільно закрийте вікна та двері, димоходи, вентиляційні 
люки, щілини в рамах вікон та дверей заклейте, вимкніть джерела газо-, електропостачання та 



загасіть вогонь у печах. чекайте повідомлень органів влади з питань надзвичайних ситуацій за 
допомогою засобів зв'язку.

• Знайте, що уражаюча дія конкретної НХР на людину залежить від її концентрації у повітрі та 
тривалості, тому якщо немає можливості покинути небезпечну зону не панікуйте і продовжуйте 
вживати заходи безпеки.

• Швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти, запас питної води та інші необхідні речі 
у герметичну валізу та підготуйтеся до евакуації.

• Попередьте оточуючих про початок евакуації. Надайте допомогу дітям, інвалідам та людям 
похилого віку. Вони підлягають евакуації в першу чергу.

• Залишаючи приміщення вимкніть джерела електро-, водо- і газопостачання, візьміть підготовлені речі, 
одягніть засоби захисту. 

• Виходьте із зони хімічного зараження в бік, перпендикулярний напрямку вітру та обходьте 
тунелі, яри, лощини - в низинах може бути висока концентрація НХР. 

• При підозрі на ураження НХР уникайте будь-яких фізичних навантажень, необхідно пити велику 
кількість рідини ( чай, молоко, сік, вода) та звернутися до медичного закладу. 

• Вийшовши із зони зараження, зніміть верхній одяг, ретельно вимийте очі, ніс та рот, по можливості 
прийміть душ.

• З прибуттям на нове місця перебування, дізнайтеся у місцевих органів державної влади та місцевого 
самоврядування адреси організацій, що відповідають за надання допомоги потерпілому населенню.

Аміак
У випадку розливу рідкого аміаку і його концентрованих розчинів не можна доторкатися до розлитої рідини.
 Ознаки отруєння аміаком:

• нежить, кашель, важке дихання, задуха;
• підвищене серцебиття, порушена частота пульсу;
• при контакті з рідким аміаком виникає обмороження, можливий опік з пухирями, виразки.

 Перша допомога при отруєнні аміаком:
• одягніть протигаз і виведіть ураженого на свіже повітря;
• дайте подихати зволоженим повітрям (теплими водяними парами 10%-ного розчину ментолу в 

хлороформі);
• дайте йому теплого молока з «Боржомі» або харчовою содою;
• при задусі необхідний кисень;
• при спазмі голосових щілин забезпечте тепло на ділянку шиї, теплі ванночки, інгаляцію;
• при зупинці дихання проведіть серцево-легеневу реанімацію;
• при потраплянні в очі − промийте водою або 0,5-1%-ним розчином квасців, вазеліновою або 

оливковою олією;
• при уражені шкіри − обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5%-ного розчину оцтової, лимонної 

або соляної кислоти.
 Надання першої допомоги при ураженні НХР.
В першу чергу негайно захистіть органи дихання від подальшої дії НХР.
Надягніть на потерпілого протигаз або ватно-марлеву пов'язку, попередньо змочивши її водою або 2% 
розчином питної соди у випадку отруєння хлором, а у разі отруєння аміаком - водою або 5% розчином 
лимонної кислоти. Винести потерпілого із зони зараження та забезпечити йому спокій і тепло.
 Запам'ятайте! Перша медична допомога ураженим НХР в осередку хімічного ураження полягає у захисті  
органів дихання, видаленні та знезараженні стійких НХР на шкірі, слизових оболонках очей, на одязі та 
негайній евакуації за межі зараженої зони.
При отруєнні аміаком винести потерпілого із зони зараження, шкіру, рот, ніс промити водою. В очі 
закапати по дві-три краплі 30% альбуциду, в ніс - оливкове масло.
При необхідності відправити потерпілого до медичного закладу.

 - !Обережно ртуть



 -  -  ,      ,     Ртуть метал сріблясто білого кольору у звичайних умовах легко рухома рідина що при ударі поділяється на 
 ,  1 3,5    . дрібні кульки у разів важча за воду   - 38,87Температура плавлення 0 .С  З підвищенням температури 

випаровування ртуті збільшується. Пари ртуті та її сполуки дуже отруйні.

 З попаданням до організму людини через органи дихання, ртуть акумулюється та залишається там на 
все життя.

     :  , ,  Встановлено максимально припустиму концентрацію парів ртуті для житлових дошкільних учбових і 
  - 0,0003 /робочих приміщень мг м3;    - 0,00 17 /для виробничих приміщень мг м3.    Концентрація парів ртуті в 

  0,2 /повітрі понад мг м3     .викликає гостре отруєння організму людини

Симптоми гострого отруєння проявляються через 8-24 години:   , починається загальна слабкість головна 
   ;  -   ,  ,  .біль та підвищується температура згодом болі в животі розладшлунку хворіють ясна

 Хронічне отруєння є наслідком вдихання малих концентрацій парів ртуті протягом тривалого часу. 
Ознаками такого отруєння є:  ,  ,  '  зниження працездатності швидка стомлюваність послаблення памяті і 

 ;           ,  ,головна біль в окремих випадках можливі катаральні прояви з боку верхніх дихальних шляхів кровотечі ясен  

     .        ,   легке тремтіння рук та розладшлунку Тривалий час ніяких ознак може й не бути але потім поступово 
 , , ; '  -  ,    ;підвищується стомлюваність слабкість сонливість зявляються головна біль апатія й емоційна нестійкість  

 ,  , ,     -    .   порушується мовлення тремтять руки повіки а у важких випадках ноги і все тіло Ртуть уражає нервову 
,       .систему а довгий вплив її викликає навіть божевілля

 Перша допомога при отруєнні парами ртуті:

•            20-30 . При важких гострих отруєннях через рот негайно промийтешлунок водою з гр активованого 
,    (     ),    ,   .вугілля або білковою водою збитий з водою яєчний білок після чого дайте молоко а потім проносне

•        ,   , При гострих отруєннях вивести постраждалого із зони ураження забезпечити повний спокій потім 
.госпіталізувати

•  ,       3-4     При легкій початковій формі не контактувати з ртуттю тижні і забезпечити лікування в 
 .стаціонарних умовах

Захист − промислові фільтруючі протигази марки “Г”, респіратор протигазовий РПГ-67-Г. 

Дії населення при розливі ртуті в приміщенні
     :Якщо в приміщенні розбито ртутний градусник

•     ,    , ,   ;виведіть з приміщення всіх людей у першу чергу дітей інвалідів людей похилого віку

•      ;відчиніть настіж усі вікна у приміщенні

•      ,    ;максимально ізолюйте від людей забруднене приміщення щільно зачиніть всі двері

•        ' ;захистіть органи дихання хоча б вологою марлевою повязкою

•    :          негайно починайте збирати ртуть збирайте спринцівкою великі кульки і відразу скидайте їх у скляну 
   (2     1   ),      банку з розчином г перманганату калію на літр води більш дрібні кульки збирайтещіточкою на 
     .    .    папір і теж скидайте в банку Банку щільно закрийте кришкою Використання пилососу для збирання 
 - .ртуті забороняється

•    -   (400    500   вимийте забруднені місця мильно содовим розчином грамів мила і грамів кальцинованої соди 
 1 0   )     (20   1 0   );на літрів води або розчином перманганату калію грамів на літрів води

•     ,        зачиніть приміщення після обробки так щоб не було сполучення з іншими приміщеннями і 
   ;провітрюйте протягом трьох діб

•   ,  ,    1 8-20утримуйте в приміщенні по можливості температуру не вище 0    С для скорочення термінів 
    ;обробки протягом проведення всіх робіт

•    ,      ,  вичистіть та промийте міцним майже чорним розчином марганцівки підошви взуття якщо ви 
  .наступили на ртуть  

   ,   Якщо ртуті розлито більше ніж у градуснику



•  ,  ;зберігайте спокій уникайте паніки

•     ,   ,      - виведіть з приміщення всіх людей надайте допомогу дітям інвалідам та людям похилого віку вони 
    ;підлягають евакуації в першу чергу

•        ' ;захистіть органи дихання хоча б вологою марлевою повязкою

•     ;відчиніть настіж усі вікна

•    ,    ;ізолюйте максимально забруднене приміщення щільно зачиніть всі двері

•   , , ,     ;швидко зберіть документи цінності ліки продукти та інші необхідні речі

•    ,        ;вимкніть електрику та газ загасіть вогонь у грубах перед виходом з будинку

•            негайно викликайте фахівців через місцевий державний орган з питань надзвичайних ситуацій та 
  .    -   .цивільного захисту населення У крайньому випадку зателефонуйте в міліцію

          .    .Боротьба з великою кількістю ртуті та її парів дуже складна Хіміки називають її демеркуризацією

 Демеркуризація має проводитись двома способами:

• -  -         хіміко механічним механічний збір кульок ртуті з подальшою обробкою забрудненої поверхні 
  (       хімічними реагентами після такого способу обробки приміщення потребує посиленого 

);провітрювання

•  -          ,  механічним механічний збір кульок ртуті з поверхні з наступною заміною підлоги штукатурки або 
   (       - ).капітальним ремонтом будівлі цей спосіб може застосовуватися разом з хіміко механічним

 Якщо ви виявили або побачили кульки ртуті в будь-якому іншому місці, будь ласка, негайно сповістіть 
про це місцеві органи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення або міліцію.

Пожежа
Щорічно внаслідок пожеж гине та страждає значна кількість людей. В дим та попіл перетворюються 
цінності на мільярди гривень.
 Якщо виникла пожежа - рахунок часу йде на секунди. Не панікуйте та остерігайтеся: високої температури, 
задимленості та загазованості, обвалу конструкцій будинків і споруд, вибухів технологічного обладнання і 
приладів, падіння обгорілих дерев і провалів. Знайте де знаходяться засоби пожежегасіння та вмійте ними 
користуватися.
 Правильно використовуйте засоби гасіння пожеж: 
переносні вогнегасники (порошкові, вуглекислотні, водопінні) використовують згідно з інструкцією, 
наведеною у вигляді малюнків і тексту на корпусі вогнегасників;
 для приведення в дію пожежних кранів, які знаходяться в будинку (споруді), необхідно відкрити дверцята 
шафи і розкласти в напрямку осередку пожежі рукав, який з’єднаний з краном і стволом. Відкрити вентиль 
поворотом маховичка проти ходу годинникової стрілки і спрямуйте струмінь води із ствола на осередок 
горіння.
 Заходи щодо рятування потерпілих з будинків, які горять та під час гасіння пожежі:

• перед тим, як увійти в приміщення, що горить, накрийтеся мокрою ковдрою, будь-яким одягом чи 
щільною тканиною;

• відкривайте обережно двері в задимлене приміщення, щоб уникнути посилення пожежі від великого 
притоку свіжого повітря;

• в сильно задимленому приміщенні рухайтесь поповзом або пригинаючись;
• для захисту від чадного газу необхідно дихати через зволожену тканину;
• у першу чергу рятуйте дітей, інвалідів та старих людей;
• пам'ятайте, що маленькі діти від страху часто ховаються під ліжко, в шафу та забиваються у куток; 
• виходити із осередку пожежі необхідно в той бік, звідки віє вітер;
• побачивши людину на якій горить одяг, зваліть її на землю та швидко накиньте будь-яку ковдру чи 

покривало (бажано зволожену) і щільно притисніть до тіла, при необхідності, викличте медичну 
допомогу;

• якщо загорівся ваш одяг, падайте на землю і перевертайтесь, щоб збити полум'я, ні в якому разі не 
біжіть - це ще більше роздуває вогонь;



• під час гасіння пожежі використовуйте вогнегасники, пожежні гідранти, воду, пісок, землю, кошму та 
інші засоби гасіння вогню;

• бензин, гас, органічні масла та розчинники, що загорілися, гасіть тільки за допомогою пристосованих 
видів вогнегасників, засипайте піском або грунтом, а якщо осередок пожежі невеликий, накрийте його 
азбестовим чи брезентовим покривалом, зволоженою тканиною чи одягом;

• якщо горить електричне обладнання або проводка, вимкніть рубильник, вимикач або електричні 
пробки, а потім починайте гасити вогонь.

 Пожежа застала вас у приміщенні:
• ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте в ліжку, а скотіться з нього на підлогу та 

повзіть під хмарою диму до дверей вашого приміщення, але не відчиняйте їх відразу;
• обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, якщо двері не гарячі, то обережно 

відчиніть їх та швидко виходьте, а якщо двері гарячі - не відчиняйте їх, дим та полум'я не дозволять 
вам вийти;

• щільно закрийте двері, а всі щілини і отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальше 
проникнення диму та повертайтесь поповзом у глибину приміщення і приймайте заходи до порятунку;

• присядьте, глибоко вдихніть повітря, розкрийте вікно, висуньтеся та кричіть "Допоможіть, пожежа!", а 
якщо ви не в змозі відкрити вікно - розбийте віконне скло твердим предметом та зверніть увагу людей, 
які можуть викликати пожежну команду;

• якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу із приміщення 
(обов'язково зачиніть за собою всі двері);

• якщо ви знаходитесь у висотному будинку не біжіть вниз крізь вогнище, а користуйтеся можливістю 
врятуватися на даху будівлі, використовуйте пожежну драбину, під час пожежі заборонено 
користуватися ліфтами

 У всіх випадках, якщо ви в змозі, викличте пожежну команду (телефон-101).
Якщо горить одяг на людині:

• Зупиніть людину, не давайте їй бігати, а то полум`я розгориться ще більше.
• Допоможіть швидко скинути палаючий одяг, чи загасити її за допомогою простирадла, ковдри, пальта 

або струменя води. Гасити полум’я на одязі можна піском, землею, снігом. Сам постраждалий може 
згасити вогонь, перекочуючись по землі.

• Залиште голову відкритою, щоб людина не задихнулась продуктами згорання.
• Викличте швидку допомогу.
• Надайте домедичну допомогу.

 Перша допомога при опіках:
• Посадіть або покладіть постраждалого, негайно припиніть вплив високої температури;
• Обливайте місця опіків великою кількістю води (15 хв. і більше), будьте обережні, щоб уникнути 

переохолодження постраждалого, особливо взимку.
• Якщо є можливість, то зніміть з уражених ділянок каблучки, годинники, паски, взуття до того, поки ці 

місця не почали набрякати.
• До обпеченої шкіри не можна доторкатися руками, намагатися зняти присталі залишки згорілого одягу 

(обережно ножицями зрізують лише їх краї).
• Всі опіки необхідно захистити, прикриваючи їх чистою тканиною без ворсу.
• Дайте людині знеболювальний засіб для запобігання виникнення больового шоку.
• Постраждалому давайте вживати рідину в достатній кількості.
• Перевіряйте пульс та дихання кожні 10 хв. до прибуття швидкої допомоги.

Запам’ятайте! Не змащуйте опіки ніякими кремами, лосьйонами, оліями або маслами! Не проколюйте 
пухирі!
Про всі надзвичайні стуації повідомляйте штаб цивільної оборони Рівненського державного базового 
медичного коледжу
начальник штабу- Карпюк Іван Вікторович (моб.т. 0963237818).
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