
Правила безпечної поведінки під час
осінніх канікул

Обережно: отруйні гриби та рослини.

1. НЕ збирайте гриби, якщо не впевнені, що знаєте їх, - якими б апетитними 
вони не здавалися;

2.  НЕ збирайте гриби поблизу транспортних магістралей, на промислових 
пустирищах, колишніх смітниках, в хімічно та радіаційно-небезпечних 
зонах;

3. НЕ збирайте невідомих грибів, особливо з циліндричною ніжкою, у якої є
потовщення - "бульба"- обрамлене оболонкою;

4. НЕ збирайте грибів з ушкодженою ніжкою, застарілих , в'ялих, червивих 
або ослизлих;

5. НЕ збирайте ніколи пластинчаті гриби. Отруйні гриби маскуються під 
них;

6. НЕ збирайте "шампіньйони" та "печериці", у яких пластинки нижньої 
поверхні капелюха гриба білого кольору;

7. НЕ порівнюйте зібрані чи придбані гриби із зображеннями у довідниках - 
вони не завжди відповідають дійсності;

8. НЕ куштуйте сирі гриби на смак;
9. НЕ лінуйтеся вдома ще раз перевірити принесені гриби - усі сумнівні 

сміливо викидайте;
10.НЕ забудьте при обробці кип'ятити гриби 7-10 хвилин у воді, після чого 

відвар злийте. Лише тоді гриби можна варити або смажити;
11.НЕ вживайте декілька днів підряд гриби, які досі вважались їстівними, 

але містять мікродози отруйних речовин. Якщо вживати їх, також може 
статись отруєння;

12.Обходь стороною невідомі рослини;
13.Не вживай невідомі рослини в їжу;
14.Не збирай невідомі ягоди;
15.Не вживай екстракти трав, що виготовлені без погодження з лікарем; 
16.Якщо ви відправляєтесь в подорож, не забудьте захопити з собою аптечку

першої допомоги.

Поведінка в громадських місцях і транспорті

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 і ін.

7. Без супроводу дорослих діти до 16 років не можуть перебувати на вулиці 
після 21 години вечора.

Безпечне користування електроприладами

1. Перед вмиканням електроприладу необхідно візуально перевірити 
електрошнур на наявність механічних пошкоджень.

2. Електроприлад повинен бути надійно заземлений згідно з правилами 
установки приладу.

3. Забороняється працювати з електроприладом вологими руками.

4. Не можна залишати електроприлад без нагляду на довгий час, після 
закінчення роботи перевірити, чи все вимкнено.

5. Не можна користуватися електроприладами без нагляду дорослих.

6. При виявленні або виникненні несправності в електроприладі негайно 
викликати електрика, що обслуговує прилад.

7. Категорично заборонено виконувати будь-які ремонтні роботи самостійно.

8. Не користуватися саморобними електричними приладами.

9. Якщо в квартирі полум’я, або чути запах диму, горілої ізоляції, потрібно 
негайно повідомити про це дорослим.

10. Якщо вдома нікого немає, негайно телефонуйте за номером 101; потім 
кличте на допомогу сусідів.

11. Ніколи не гаси електроприлади водою.

Безпечне користування газовими приладами

1. Перед почаком користуванням газовими приладами відчинити кватирку, 
вікна в приміщенні;

2. Стеж за нормальною роботою газових приладів.
3. Не втручайся у роботу системи автоматики безпеки  газових приладів.



4. Не можна користуватися несправними газовими приладами.
5. Не залишай працюючі газові прилади без нагляду.
6. Не використовуй газ і газові прилади не за призначенням.
7. Пам’ятайте!  При виявленні запаху газу слід негайно припинити 

користування приладами, провітрити приміщення та викликати аварійну 
службу за телефоном «104».

8. Після закінчення користування газовими приладами перекривати крани 
на приладах та перед ними.

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



Пожежна безпека в побуті та лісі.

1. Ніколи й ніде не грайте із сірниками та запальничками.      

2. Самостійно не запалюйте газову плиту, а в сільському будинку не 
намагайтеся

розтоплювати піч.                       

3. Не залишайте без догляду ввімкнені праску, чайник та інші електроприлади.

4. Електричні нагрівальні прилади небезпечно ставити поблизу завіс, штор,  
меблів та інших горючих матеріалів.

5. Небезпечно та заборонено користуватися несправними розетками, 
вимикачами, з'єднувати дроти між собою скручуванням.

6. Не грайте з бензином, газом й іншими рідинами, які можуть спалахнути.

7. Не кидай у лісі непогашені сірники.

8. Не можна випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового 
фонду, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до
лісу.

9. Забороняється спалювати у лісових насадженнях сміття, побутові та горючі 
відходи тощо.

5. Заороняється розпалювати багаття без дорослих.

Поведінка в лісі, біля водойм.

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.

Обережно на дорозі!

1. Ходити треба тільки по тротуарах, дотримуючись правої сторони.
2. По дорогах чи вулицях, де немає тротуарів, треба йти з лівої сторони, 

назустріч транспорту.
3. Будьте обережні біля під’їздів дворів, звідки не очікувано може виїхати 

автомобіль.
4. Не збирайтеся на тротуарах великими групами, не зупиняйтеся на 

поворотах, спусках чи підйомах, на мостах і під мостами.
5. Спокійно, без метушні переходіть дорогу.
6. Переходіть вулицю на перехрестях по пішохідних доріжках або в місцях, 

де є вказівники ” Перехід”.
7. При переході впевніться в безпеці: подивіться спочатку наліво, дійшовши

до середини дороги,- подивіться направо.
8. Не перебігайте дорогу перед близько рухомим транспортом. Пам’ятайте, 

що автомобіль зразу зупинити неможливо!
9. Автомобілі, автобуси, тролейбуси, які стоять, треба обходити ззаду, а 

трамваї – спереду.
10.Не чіпляйтесь за рухомий транспорт, не катайтесь на проїзній частині 

вулиці і дороги на велосипедах, ковзанах, самокатах.
11.Не влаштовуйте ігри на дорозі, тротуарах, мостовій.


