
Пам’ятка щодо безпеки життєдіяльності
 під час літніх канікул

Правила дорожнього руху 

1. Проходь по тротуару тільки з правого боку. Якщо немає тротуару, йди по 
лівому краю дороги, назустріч руху транспорту. 

2. Дорогу переходь у тому місці, де вказана пішохідна доріжка або 
встановлений світлофор. Дорогу переходь на зелене світло. 

3. Коли переходиш дорогу, дивись спочатку наліво, потім направо.

4. Якщо немає світлофора, переходь дорогу на перехресті. Перетинати вулицю 
треба прямо, а не навскіс. 

5. Не переходь дорогу перед близько їдучим транспортом. 

6. На проїжджій частині ігри суворо заборонені. 

7. Не виїжджай на проїжджу частину на велосипеді. 

Загальні правила поведінки у громадських місцях

1. На вулиці і в громадських місцях розмовляти без крику, не шуміти, не 
заважати іншим людям.

2. Розмовляти телефоном лише у разі необхідності. Робити це не заважаючи
присутнім.

3. Виявляти ввічливість до дорослих людей, допомагати маленьким. Бути 
уважними до людей з обмеженими можливостями.

4. Дотримуватися чистоти в громадських місцях – не смітити,  не 
плюватися, берегти зелені насадження.

5. Обережно ставитись до  суспільного майна.
6.  Не ображати  інших, не брати чужі речі, не знущатися над тваринами та 

ін.
7. Без супроводу дорослих діти до 16 років не можуть перебувати на вулиці 

після 21 години вечора.

Правила особистої безпеки на вулиці 

1. Якщо на вулиці хтось йде або біжить за тобою, а до будинку далеко, біжи у 
найближче людне місце: до магазину, автобусної зупинки. 

2. Якщо незнайомі дорослі намагаються відвести тебе силою, чини опір, кричи, 
клич на допомогу: 

"Допоможіть, мене схопили незнайома людина'" 

3. Не погоджуйся ні на які пропозиції незнайомих дорослих. 

4. Нікуди не ходи з незнайомими і не сідай з ними у машину.

5. Ніколи не хвастайся тим, що у твоїх батьків багато грошей. 



6. Не запрошуй додому незнайомих людей. 

7. Не грай з настанням темряви.

Правила пожежної безпеки

1. Ніколи не грай з сірниками. 

2. Не запалюй самостійно газ, плиту, піч, не розпалюй багаття. 

3. Не залишай без нагляду праску, інші електроприлади. Користуйся ними 
тільки під наглядом дорослих. 

4. Не торкайся розеток та оголених проводів.

Правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів.

При виявленні вибухонебезпечних предметів категорично забороняється:

- наносити удари (ударяти по корпусу, а також бити один боєприпас об інший);

- торкатися, піднімати, переносити або перекочувати з місця на місце;

- закопувати у землю або кидати у водойму;

- робити спроби до розбирання або розпилювання;

- кидати в багаття або розводити вогонь поблизу нього.

У разі виявлення вибухонебезпечних предметів або зовні схожого з ним 
предмета необхідно:

- негайно повідомити про небезпечну знахідку найближчій посадовій особі, за 
телефоном "102" або у відділення міліції;

- при виробництві земляних або інших робіт - зупинити роботу;

- добре запам'ятати місце виявлення предмета;

- встановити попереджувальні знаки або використовувати різні підручні 
матеріали - жердини, кілки, мотузки, шматки матерії, камені, грунт і т. п.

При виявленні вибухонебезпечних предметів категорично забороняється 
робити будь-які дії з ними. Цим ви збережете своє життя і допоможете 
запобігти нещасному випадку.

101-пожежна охорона та рятувальники 

102-міліція 

103-швидка допомога 

104-газова аварійна служба



Правила поведінки в лісі

1. Не можна ламати гілки дерев і кущів.

2. Не пошкоджувати кору дерев.

3. Не виривати рослини з корінням.

4. Не руйнувати мурашники.

5. Не ловити диких тварин і забирати їх додому.

6. Не можна торкатися чи руйнувати гнізда птахів.

7. Не залишати в лісі сміття.

8. Не залишати розпалене багаття.

9. У лісі не треба шуміти.

10. Не можна затоптувати неїстівні або старі гриби.

11. Не топтати плазунів.

12. Ні в якому разі не можна пробувати листя рослин, ягоди, а тим більше 
гриби!  

13. Не наближатися до річок і водойм.

14. Не можна чіпати змій.

15. Кожні 2 години прогулянки оглядайте себе і своїх супутників, аби виявити

кліщів, особливо ретельно обстежте ділянки тіла покриті волоссям.

16. Використовуйте для захисту від кліщів спеціальні ефективні засоби,

найчастіше це – аерозолі.

17. Якщо раптом відчують небезпеку, відразу покличте на допомогу.

 


