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перебуваlочи на 1;:"*,:Iiff Ч":fi:f Т#нж ;:жч;ж; *o,i,. п.о*ою умр воюбезпечного вiд''очинку на водi € BMiHEII Елавати. Навiтъ той, хто ДОбре плавае, повинен постiйцобути обережним, дисциплiноваfiим i сроро дотрам}ъатись правил поведiнки на водi. Знання тавиконаннЯ правиЛ поведiнки на водi € запор}кою безпеки життя, а також отримання задоволеншIвiд вiдпочинку.
l.I-Загальнi правила поведiнки на водi:
- вlдпочинок на водi (купання" катацня Еа човнах) rrовинен бути тiльки в обладнаних для цьогомiсцях, спецiально вцведенrtх мiеrдевими 0рганами виконавчот влади ;- безпечнiше вiдпочивати Еа водi :',,свiтлу **.;"*r;;а;;- куrrатися дозволя€ться ts сiтокiйну ёезвiтрян_ч погоду при швидкостi BiTpy до l0M/ceK.ТеМпераТУрi воДи -_ не нижче +18о С, шовiтря - '" нижче +24 С;- пiсля прийняття'rжi купатися \,{ожна *a pu*i*a, HirK через 1,5-2 години;- заход}IтИ у водУ необхiднО псвiльно. дсзволяюч" ,irry uд*rу"ur"Jr оо змiни температуриповlтря та води;
- у.водl варто знаходитись не бiльше 15 хвилин;
- пlсля купання Ее рекомеЕд},еться приймати сонячнi
- Ее рекоМенфетъсЯ купатисý поодинi{i бiЛя кр5rтих,
берегiв;
- перед тим, як стрибати у воду, переконайтесь в безпецi дна i достатнiй безпечнiй для Васглибинi водоймища;
- пiрнати можна лише там, де е дJUI цього достатня глибина, прозора вода, piBHe дно.1.2. Правилами поведiнки rra водi забороняеться: 

'vr^llg' rrYvJv',. DtJлd 
i

- купатисЯ в мiсцях, якi не визначенi мiсцевими органами виконавчбi влади та не обладнаrii длякупання людей;
- зiLлазити на попереджувалызi знаки. бчТ, ба_кени i- стрибати у воду з човнiв, KaTepiB, сfiор}цrаечь, не }lризначених.для цього;- пiрнати з MicTKiB, дамб, приуатiв, дерев, Еисоких берегiв;_ використов}ъати длЯ Елавання TaKi небезпечнi заооби, як дошки, колOди, камери вiдавтомобiльних шин, надувнi матрацi те iнше *""р"оо", не передбачене для гIлавання;- плавати на плавзасобах бiля,пляжiв та iHrпBIx ьсiсць, якi вiдйденi о*frrrurrrr",- вживати спиртнi напоi гяiд чае куý*ЕIнfi; 

'- -^ff.-Yavlll ДJИ ^Jr-

- забруднювати водУ i берег (кидати fiляIllки' баiтки' побутове смiтгя i т.д,)' прати бiлизнУ i од"'у мiсчях, вiдведоних для к}цання;
- пiдпливати близько_до плавзасобiв, якi йдуть неподалiк вiд пriсць купання.1,3, МiсцЯ купаннЯ (пляжi) ляовиннi вiдковiдаТи санiтарно-технологiчним нормам.1,4, пи час катання на човЕIах суворс дотрЕмуватиеь встаЕOвлених правил поведiнки пiдчас катання на цих плавзасобах.
tr,S, Як дiяти у випадку нещ8стя, {цФ 8та.ЕФсь при KaTaHHi на човнi або кугrаннiЯкщО човеII перевернУвся, г.JлоВне - не розгубиiися. Човон, Iцо перекинувся, добре тримастьсяна водi, отже потрiбно зберi,u,* *""*lч i оо .rр"Оlr"r* рятув[ulьникiв трим атися за човен,штовхаючи його до берега. Потрапивtliи пiд плiт Й *irp"oo човна, що перекинулося, Hi в якомуРаЗi Не МОЖНа ЗаПЛЮIЦ}Ъати очi. Варто плисти в тому "й"**у,;й; "Ь*ооr." свiтло.Той, хто добре BMic плаваТИ; ), пЬршу чергу ýoBIlHeH допомогти тому, хто не BMic плавати,пiдтримувати його" Еа шлаву. Рят,rвg; треба *.ror""ny одног0 потопаючого, потiм iншого; спастивIIлав одночасно кiлькох лгодей fi[емФ]к*чЕаýfi .

ПрачuноЮ заzабацi .пюdеЙ мв воdi "паl}зжу|?зЬ бупэu Bl4!}!i,
плавцiв; пidвоdнi tLчннtt, ял<i иttра;liзуювrtь ronb люDана,
рух плавця.

ваЕIЕи, краще вiдпочити в TiHi:
стрiмчастих i зарослих густою рослиннiстю

u4о заmяIzуюmь навimь dосвidченнх
ulо плuве; воdоросmi, Iцо сковуюmь
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СиСтема меýеджменту якостi
з безпски хtиттедiяльноотi

для студенiв (в лiтнiй перiод)

У швидкiй рiчцi можна потршiити у сильну течiю. Воаа пiдхоплrое плавця i починас безладно

нести.
непосилъна боротьба з течiсю Mcilie Bkiнel"b виснажити сили плаtsця. Тому розсудливiше плисти

за течiею, перiодичНо вiдпочиВаIочИ на спинi, rrовiльно наблихtаючись до берега. У випадку,

якщо плавещь опинився у водi iiiд чао ]ДТОР]чIУ, BiH не зможе вийти з води. У такому разi
необхiдно обрати найбiльrд силън)/ шоýутЁ_}- хви:rю, наблизитися на нiй до берега i вибiгги на

Еього. ЯкIцо ц9 не вдаеться зробити, необхiдно схопитися за водоростi чи прибережне камiння i
BciMa силами утриматися, уЕираiочрiсь liаjiъцями нiг ло тш( гtiр, поки не спаде хвиля, потiм

зiскочити i вибiгти за межу прибою.
Якщо ви потраПили у вир, наберiть якнайбiлъше повiтря, занурюйтесь у воду i зробивши

силъний ривок убiк за течiею, спливайте ira гIоверхню.

Вiд переЬхолод)liеЕня або рiзкого Еереходу з зони теrtлоТ води у зону холодноi з'являються

.улороi", що зводять руки i ноги. Гоповне - не розzубirпься! Треба негайно перемiнити стиль

плавання, найкраще лягти Еа сfiину i плиотрr до берега. Намагайтеся утриматися на поверхнi

води i кпuчmе на dопомоzу !|\

плазець, що заппугався у водоростях, Ее повинен робити рiзких pyxiB i ривкiв, iнакше петлi

рослин
.ur*"у,."Ся rце щiлЬнiше" НеобхiднО лягти на сшинУ i irостаратися м'якими, спокiйними рухаN{и

u".rrr"ir" у бiк, вiдкiля паOипл[4в. Якrцо це Ее дошо&tоже, потрiбно пiдтягти ноги, обережно

звiльнитися вiц рослин PlKaIvIИ. IнцJиIisи причиЕами нsщасних випадкiв на водi можуть бути:

переохолодженЕя _у водi; перевтоI"{ле}iЕя лл'язiЕ, викликrlне триtsалою роботою ix без

розслаблення, безперерtsногО iiяаванцЯ оiqýиь{ стипем; куilаЁня незагартованого. плавця у водi з

низькою теN{пературою та iнrцe. В ycir, виIiадках гIлаЕ]{ю рекоменду€ться перемiнити стиль

плавання i по можливостi вийти iз водд.

Якulо немае умов dля неzайноео вwхоВу iз воЬu, rпо необхilно liяmu mакuл' чuноtй,.

- при вiдчуттi стягування тlа,чьцiв р}ки гrотрiбно швидко з силою стисн}"ги пальцi кистi руки у
кулак, зробити,рiзкий вiдкидаточий р_'лх рукою у зовнiшнiй бiк та розтисн}"Ти кулак;

- при судом1 1кро ножного h,{'яза неоLiхiдно, пiдiгнувшиоъ) двома р}ками обхопити ступню

постраждаJIоi ноги i з силою fiiд;кати Еогу в колiнi lтоilеред себе.

2. Наданпя невiдкладноТ медичноТ дошOмоги ilостра}fltдадим на водi

СереД cTaHiB з бокУ здорqв"Я .тIодиЕЕ{, якi потребlъэТь невiдкЛадноi медичноi допомоги.

цайбiльш часто, при неIJIасних Еиýадкак }Ia водi" зустрiча_tоться шереохолодження i утоплення.
у разi загальцого переохолOдження необхiдно провести заход{, якi вiдвертають можливiсть

подальшого п9реохолодження. }4окрий одяг знiмають, а хворого загортають в ковдру, можна

зробитИ декiлька активниХ фiзичниХ BITpaB. ЗабороняеmьсЯ вхtсuваtпа алкоzоль, чере3 mе ulо

iiH пiDвuulуе паimребу в KutcHi i п4.емtе сFtуэовФкуввупм nанItкнення cylopoz. При виникненнi

локаJIьного ,raр*о"олодженflя або вiдпцорФхtоНЁя невiдклацна доirомога полягас у вiдiгрiваннi

урФкених холодом дiлянок rtrKipи з ь,lетсю вiдвовлення iсровообiгу в цих зонах," Пропонуеться

зiгрiвання тканин заЕурюванIiяý.т )iрs"х{еЁи]{ частин тiла у ЕOДУ, пiдiгрiту до температури 30-40ос,

на 15-20 хв. Пiсля цьог0 вiдмороlкоцу частину тiла слiд висушити i накласти асептичну пов'язку,
лfi

покрити теIIJlиh.{ 2 одягоirл, При тяемсж-чивостi зiгрiвання тегt:lоIо водою, необхiдно застосовувати

розтираннJI уражених дIJUIнок шý{lри етиловим спиртоь4 або горiлкою, дотримуючись заходiв

б".rr"*", направлених на запобiгапвр; механiчного уiпкодхtенýя вiдшароваяот шкiри та

iнфiкування.
При утопленнi необхiдно якiла*шrвиДIlIе витягт!i fiостраждаJIого з води. Рятlъати потопаючих

доводиться, коли: потопаючий :знаходить{rя Еа поверхнi" тiлькlа ilIo зник пiд водою або пробув

пiд водою декiлька хвилиЕ. В ци:t виЕадках, порш аiж lсинlrтися у ВоДУ, потрiбно пlвидкб

оцiнити становиIIlе i вибрати sпосiб надаiiня доIIоh{оги. iнолi, якщо випадок трапився бiля берега
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можна киЕ-утИ з берега ilредмет" за як?lЙ може вхоIIитi{ся II0тоIIаючий: рятiвний круг, дошку,

мотузку, i iнше. Якrцо поблиз_,,, с човеit- необхiд$о використати його. !о потопаючого необхiдно

пiдпливати таким чином, щЬб BiH яе бачив рятiвника та не став чiплятися, за нього, ffо

потопаючоi людини шiдшливають ззаду" якщо це неможливо, то потрiбно пiднирнути пiд

потерпiлого, захогtити лiвоrо (правоrс) рукою пiд колiно його *paBoi (лiвоi) ноги, а долонею ,

,rр*ЪТ (лiвоi) руки сильЕо штовхнути лiве (праве) колirrо спереду i повернути потопаючого до

себе спиною. )r особи, яку взяли з гtоверхнi *"д", частirце буваrоть психiчнi розJIади, викликанi

страхом. Необхiдно зняти з неТ irаоtсрий одяг, витерти тiло, дати 15_20 крапель настойки

Ва_перiани чи краilель Зеленiна. засЕоitоiтlа та зiгрiти людину (укутати i дати гарячого напою),

якlцо свiдомiсiъ вiдсутня (rre реаг"че i-ia звеj]нення та дегкi пОСТУКУВа}IНЯ ПО ЩОКаХ), аЛе

збереженi uульсацiя на соннiй apTepii та дI{ханЕя, необхiдцо надати тiлч поllгаjкдапого

горизонталъне положення з i}cвOpн,yT*lo жа бiit головою, дати вдихнути через нlс пари

нашатирного слiирту, яким змоаiенрлй шьяатФк вати, та t{ровести вищевказанi заходи,

Пульс на соннIIх apT"piox поревiряетъая-на piBHi ulитOвидного хряща по ,lерзi з обох бокiв,

ДЬслiджен"" ,rynuuy 
"Ь 

,rpoui*"*uiй upr*pli не ,цоцiльно, оскi:rьки його вiдсутнi,Jть тут ще не

свiдчитЬ про зупиНку кровообiГ;,,. ознаКа\iи зуfiиЕки диха}iНя е вiдсlтНiсть pyxiB грудноi клiтки,

рру повiтря череЗ й. 
"u 

рот" В разi. якtцс свiдомiстъ, ilульс на соЕIIих артерiях вiдсутнi, наявнi

ознаки зупинки диханflя,, шЕрФкi з!еиц], l\ле FIеь{а труýних пляN{, задубiння тiла, необхiдно

якнайшвидше почати вiдновлеЁýя дi{хання та коовообiгу. По-перше, спробувати видалити воду

з дихалъЕих rrlляхiв. РiдинУ з H?tX r,{охtЁта частков0 вивеотр1, трохи пiднявши IIострilкдаJIого за

талiю так, щоб верхЕя частиЕа ту:зуба- i голова провиса.ти. або "перегнlли" тIостраждалого через

свос стегно при зiгнутiiт в колitii нозi, одl.,.:часЕс натI{скусчи на його спину. Idi захоли необхiднО

проводити у u*пrrоових випаДi{ах Т-,fак:сиl.{аЕьна шjвидко, Не слiд ilориватися до видалення Bcici

рiдини або значноi ii частиii}i l:OM:l лц0 
. 
цg rтрактично Ёеh,[ож.циво i пrэтребуе багато часу, На

обстеження постраждаJd_ого, вt}дiiqеr-{Еri лýlд!-1ни 
"а- 

}лlдготоlку 5о проведення штучноi вентиJбIцiТ

легень е 4-5 хвишан, тому що потiпg вiлб},:lчть*я незворотIil зh4lни в органlзм1.

Щiяти треба т{явидко i шослiд*lввто

1. Покладiть постраждалого на c]lI{ýY, i{,?" тверДу TIoBepXHIo.

2. Однiею рукою вiдкрийте йопt5,е*iа;{1]1*::1::т::_тi:::1.::т::"ми у сашфетку або носовУ

хустинку, видаJrити з ГrСlРОЖНики ро,га пisс;к" Myr] та iнш]i 1ý{ородЕi тша.

з. гупоЙ, пiдкяадеrlоrо пiд nornu.i*u,*r, максимально розiгнути хребеТ В ШИйНОМУ ВiДДiЛi (Це Не

,rо"рб"о-робити, якщо е пiдозра Еа пOшкOдх{енвя цьФго вiДДiЛУ ХРебТа), ВЗЯТИ За ПiДбОРiДДЯ

висунути вперед нижнюю шtе.пеп:/" Утрiаrаllючрl ii в такому полоrкеннi однiею рукою, другою

стиснiть крилр носа' 
ieHTa та зробiть пробrrе4. Наберiiь повiтря у свот легенi, rriiльно охошiтъ вiдкритий рот пащ

"й;; повiтря 
" 

ио.о легенi. Ф:]irочаоно "крас\,{ ока" контро,шюйте пiдiймання rр,vлноi клiтки,

якщо воно е -- продовжуйто. У вишадк5I, якщо грудна клiтlса не пiдiймаеться, або пiдiймасться

надчеревна дiлянка, повторiть 
"** = 

*;uru;T;i N* 2.^Якrцо Iцелепи ilостражДаJIОГО rЦiЛЬltО СТИСНУТi

або е 11ошкод}кення IцелеЕи, язика, ,у-б" п,спо*дять шт)п{ну вентиJU{цiю не метоДом "рот в рот", а

..роТВнiс'''ЗатискаЮчиГ{риЦъо},еllнеiтiс:,а}}СТ.КiлькiотьВДУЕаýЬ--16-2аЗахВиJIинч.

5Т;-;;"ф""* масажу серця рtlзта:_q;йтесь з боку вiд хворого; oc*o*}j долонi однiеj'кистi

руки шокЛадrтЬ вздовЖ ,aр"дrrra,-"rgя:тъ*Т поверхнi грудини, oc}IcBy другоi долонi впоперек

,rЬр-оi, розiгнiтЬ рчки В лiктьовиХ сз,,глr,;бах." роеiтЪ ритмiчнi поштовхи всiсю масою тулубу,

змiщ}точи грудину в напряfu{ку д* хрс:бта э частотоIсl 80-100 руliв за хв[Lqину, ознакою

,rpuu"n"rro"ri *"*****ня зокрит'*lГ,J i,tЭ-Lйýi:; се},хщя с наявнiсть Iтульсових поштоtsхiв, синхроЕЕо з

натискуваЕняМ Еа грудиНУ, Ёа С{JЁНИХ al'rl -JiЯx,

6. У випадку, коJlи рятувальiпиri ifд}tн, спiввiдн*irrення кi"пъкоотi вдувань i натискувань на

грудину 2:l5, якщо рят-уъаJIьýик-iв пвос - i:5,
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7. Через кожнi 2 хвилини серIдево*легеiiеЕ1:/ режirяаlдiю необхiдfiс на декiлька секунд припинити
дJUI перевiрки, чи не з'явився Е,/льс }iз о*нF:iйх, артерiях.
Маспuс серця упа wаmучну венлрlжляцiнэ лýszемь невбхiёно прФsиdwt?вu dо вidновлення luхання,
пульсу, зву)tсення зiннць, покр{Еu.|еrrнж ý{,tльйру ёмлtiрu- В wаgлх вýЕпildках, кола пропlяaоj|I 30-40
хвuллtн, не зваrtt{tючu Eta правiil,,rёrио ie;l+lBe#eHy реанiмацilо, зhлiн у ctпaшi x^opozo Helyra€, або
з'являюmься mрупнi twtя,uuп звйу6!нtая, рg#нLфý{лцiйнi зжоdu прЕrпаняюmься.

_3. OcHoBHi рекоплендацi'i безпекIi жiд чfiс гдрФryляЕIки у лiсi.
3.1.Пiдготовка до подорожi у лiс:
- повiдомте ilрo те. куди ви збирасl,эся. Якfi{t] поблизу нiкого нsмае ,-. зrlJlишiть зашиску з

повiдомленням {дата, час вiдlт;эавлеЕIЕ_я. т*iлькiсть людей, що йд,чть разом з ваý{и, наrтрямок
подорожi i приблизниЙ час повернент*я,}:

- вiзьмiть собi за г{равило - Ееред ъяаt-lл:*iвко}о чи походоь,{ до ,{icy. подивитися карту або хоча б
намЕulьований вiд-руки ппан MicцeBocTi т,а заfiам'ý{тати орiснтири;
- одягнiть зр},чнрiй одяг та взуття. Вони повивнi пiдходитрi для мiсцевостi та погодних yMoBl

запам'ятайте

- 
погоднi 1мови мож,ч*ть змiнитися д"ilхt€ iýэиýч0.

- переконаЙтеся, ш1,o все вахIIе cпGpяr_i]ii:г.E.l};'- ",, доброму, робочому cTaHi Якrцо ви сlмнiваетеся
брати ту чи iншry рiч, шапд'ятайте - зе;:iва ;:,l,га 6!де вам заважати.
3.2. У лiсi:
- BcTaHoBiTb мiж собою сигн;jjlи. цl;Сi не sагубити одиii одного у лiсi, особливо на випадок
несподiван свистоN,t або г*лосо..чr;

- запам'ятовуйте орiентири пiд .iэ* _Q:xy } ;ici. iЩоб не заблукати 
- 

лишIайте примiтки. Без
орlентирlв людина в лlсl IIочиЕае к,sу}клятй;
- виб9рiть мiсце для tsогниттIа та оr,iладнайiте йогс" ijiколи не заJiицiайте вогнишIе без догляду,
Незагыrrене вогниIце може бути гrричр}чi},ý* ;-iicoBoi похtежi;
- нiколи не пийте воду,з рiчок та оз*р., Еаilбiльтý надiйнi джерела води - стр}мки. Поблизу
мiсць, де вц побачите мертвих рибу чи тiзариЕ, взагаэi н9 можIIа йавiть мити руки;
- будьте обереяtнi, ,v лiсi може бутiл 5оп+тлт;та" MicцeBicTb - обходьте ii. Болотною водою також
не можна користуватися. Поблизу бс"тlота, як,{равиjто, водитъся багато гадюк;
- пам'ятайте + збирати можна тiльки т; :риSri та ягоди, якi ви добре зна€те. Ш,об уникнути
отрусння ними, i]iколи н_е куtчт)/итс, cиFpiil ;iJисlв; нlк(
трансIIортних магiстрашечi, навi,гь iотiв;яi гiii}{брj Е тих lrлiсцях 

- 
отруЙнi.

- уникайте диких тварин" Пmд'ятай:,с, цз не*ез;iечлтими мож,чть бути i лось, i олеr:ь, i лисиця
1Fг

у людей i тварин близько 150 сriльrтtах :<в*ро0. Тварини нападають на людину - якщо вони
пораненi, переляканi несподiванкоiс аб* захiаrцаIоть свое ýотомство. При явно агресивному
поводженЕi тварин моя(на викоррIстi)gуtsill*: ял: засiб захисту вогонь, або стчкати патицею об

дерево;
- уникаЙте додаткоtsих неприсл,lносте;? з тваtrиFiами, особlrиво .v нiчниr? час 

- 
нiколи не

зfuIIишайте iжу у tsашому HaMeTi аб* поJзs,т.,: з tчtiоцеiи ваIII0го вiдпочивку, краще покладiть ii на

дерево ; недоiдки'ix<i закопайте подаli вiд .,iл;l,{я lчi дпочинкзz;
- будьте обережнi при з_чстрiчi зi зrrлiя,,аи, j,i вигiадк_ч змiiного укусу терпсiново видавiть з ранки
краплi KpoBi з отрутою ,га висмоктl_йте tsýрФдовж пiвгодини, весь час спльов}ючи. Idього не

можна робити при HaJ{BHocTi ранак натубхх та у pcTi. ГIотiлц необхiдно }iаклас]и щiльну пов'язку
вищ9 мiсця укусу та негайно д*татися до дiк*рнi;
- в лlс1ici багаiо iс,оirцiв, якi lrложуть пЁ!iче;{итися до тi"ца, Якшо tsас укусив клirц, треба не пробувати
виколупати йOго, а якнайiпвидшхе дi*та.,ги*яi,п.гl "п i:capн i 

"

- якщо ви опинилися бiля шолаiчIаниi; де"Ёеel н* затрmлуйтесь.
можуть впасти, особливо пiд час BiTr-_/,
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_ не ховайтеся пiд високIIми деревами танс зi:Jlиrдайтеся Еа гаJlявиIIi пiд час зливи з блискавкою,
бо блискавка може вдарити у найвиЕ{е мiсце"
3.3.Якщо ви заблука"ти у лiоi:
- зберiгайте спокiй та уникайте I;анiв;и- Якiц* ви rtaHlK3,cTe 

-,дуhrати 
логiчно неможливо;

- ir..itro з}rпинiться l присядьте, j не рсiбiтъ ,эi-тьше жодi{Фго кроку, не подумавши. ,Щумати
МОЖЕа ТlЛЪКИ ЕР0 ОДНе" ЯК ДlСТаЛИСЯ ТOГs }vi]*Iifi, ЭtslДКИ ПОЧИНаеТЬСЯ ЗНаИО\dИИ IIIJIЯХ;

- пригадайте останню приILNtетJ,r на -tнaйo},liiT ча*тинi шлях),- j, rтостарайтеся простежити до неТ

дорогу. Якщо це не вдасться, t*ilгад;rйт* знайомi орiентири, найкрадr{е заJIiЗнищю,

судноплавну piK,v, l$oce. Прис.;lзжал'ттl ся" ] lr:,лз Bi;,;,,,THocTi знайспtих орiентирiв, стежок i дорiг
виходьте "на воду" - уЁиз за течii:ло" гi-тiэ;,lигlл: tsиведе до рiки, piKa 

- ло людей. Якщо
орiентирiв немае, за,пiзьте на найвит;:€ д*реia* - ]lогjlrlд з висоти допоh{агас кряrrl,е зорiентlватися;
- правильно користуйтесь Bori:Ie]vl, BiH ,l :rдЁI },d з осЕовних засобiв виж!lвання в лiсi. За

допомогою вGгнFL} i]и i\io)KeTe з5ерсг.it,геIl,,с -] i r,Jгп Jдяг,i ,,tс,да;ата СигнаlИ. JаВХС_tИ ТРИМайТе

сiрники у Bo;loнcllp,Jн икliом} пэi{еl-t]

- уникйте переO_riL\_цодNtеfIня. Воно l,ра{lляaться" llоjли лiодиi{а не зtsертае увагИ На холОд Та Не

мас вiдповiднсlго одягу i захис;5:
- використовуйте навички тэ вt{;_fiня fl1,,Ё",,,зання схованск (буда, HaBic" намет i iH.) або

користуйтесь природни\,tи печflраI\,{Рi. Ц* I,эл,Otпt*же виживаннкэ У лiсi, забезпечить вам захlтст i
тепло;
- бережiть та e1oнoi\,tнo tsикорiiflто*./йте Rij]jl;/. Е**..iа бiльш Ва}'Lt:\Иtsа для вашого вижтlвання, HirK

iжа.
пдм'ЯТдЙТВ.tli5,ши б ви нЕ гiiш;,.i .ie ё 

":е 
тrереб;;вэjIи,вяL{i]]кете опинитись Y екстремаJIьних

умовах. Tolly:
- знайте приблизно свiй тrrлях ъдандFiвкl,i;
* майте при собi засоби визýач*iiня наrjJз_fп.t;ilз cTc:piH горизонту;
- маЙте одяг, придатниfr, для бу,7:ь--акi,i1, погaдi-jи.,r 'llit,{овэ

- майте достатнъо Тжi, водIi, оiв;rикiв. Ё*чер_1 T;i за;Фбiв для захисту сL]сго життя
4. Обережцо - гртабиl ,

Гриби - це дарунок лiсу, a:re водноiiас E,jЁa € r.iебезпечниh{ ародуктоNI харчуваЕня, якиЙ пtоже

привести до отр},сЕлiя, а iнодi ii orд**li" CTp,lr6i;11* органiзму викликають токсини, а-пкалоi'Ди та
сполучеЕня важк}D( метыIiв, якi ьqiс,тя;:,jtrgя Ё iplTбax" Прикро, i:]o багато людеГа висIIовки робить
лише на ocHoBi свого гiркого дстсвiд,r,,

UcHoBHl причин}i от-р\t нь:
* вживання отрулiник грттбiв;

- ноправильне r]ригOт_\,tsаЕIця }Itt i]l}H0 Т;т i,BH ilъ;,: рлlб iз.
- вживанн я старих,або зiiтсованtтх rcTiBltиx iiзллбi-*:

_ вживання грибiв, Iцо },{а}сть двfulникirэ абс зrцiнiалися внас-цiдак fu{утацii (HaBiTb бiлi гриби i
пiдберезники мають свсiх небезпечýи.,.,, r]Bi,l;;;:иltiB}; СимптOмli отру-€Еня; нудота, блlоlзота, бiль У
животi, пQсилене гlотовидiл*цt{я- ?i{i.1}!{e:j.i{Ё ар,iерizurьного тиску. с_YдоN{и, мимовiльне
сечовидiлення, гitr}оýооE, ЕlOзвиток *{.I]":.iI:чjj,.,e ijе1};iевi,-судинЕ{оi недоСтаТНОСТi.

IТ{об запобiгти отруснý}с гр;абамr.э. ýада}L}ть*я TaKi ;rекомендацiТ та праtsrт,,jа, яких необхiдно

дотримуватися коя<нiй лrодинi,
ЗАсТЕРЕЖЕННЯ1l 1:

4.1 iКупРте грибИ тiлькИ ,1' вi.iiоЭДел.лэ'lЗ дjI-а iX iIродажУ лцiсцях (магазинах, теIIлицях,

спецiалiзованих Kio с ках ), ос о б:эиво ji H;,TKar?Te стl;хizlних ринкiв,
4.2.3бирайте i купуйте Ti.rlbKи гiэиби" пi;с lэt:l па:я вiдолtо, що Boнri icTiBHi.
4.3. Не збирайте гриби:
- якщо не впевненi, лцо знаете i]*: 

- 
ý;tii]rr}{ Гi апетл;тд:.tми вOЕI{ не здаЕ}аJIися;

- поблизу траýспоFtтних рrагiстратеii" Ij*. iтli,Jil,itr{*Jt;Bиx пустирях. колишнiх сшriтниках, в хiмiчно
та ралiачiйне небезпечних зонitз; 

,,

l]
I

1]

]ii
Ф

.i\

l}

i];

ii

,l

t
t

,j

!ii
,,

i
.]

r

i;
il

нАу I

0l 2012

Стор б з 10



ii
{l
.tl

СисTevTa i leEl *дк},,lзI-iт,}/ якостi
З сеЗil.:tiи lti,,.:-n?C jifi -;ibtd0СTl

J,,tя сг,_", п,ь '- ,,,i:.,:; перiол)

Ш*фр
документа

сh,l-я }{Ау I

06_05 01 2012

Стор 7 з i0

- н.uiдоrl, о.с,бrr "ir-к.*Э ociiotsi якOi' € псrювlliенrrrI ;бу-лuбu", о*.r.".
обол<iнкоrо;
- з ушкодженою HilKKoro, cTapi, в'я;-i;.. "iервивi абе осLтизлi;
- нiколи не збирайте Еластинчптi грi.;6l, o\,;lэiiiц:;, гриби маскуються пiд них;
- "ша}лпiнъйони" та "Iечерщцi", у я]iri.ч i{_ЕастL]}iки нижньоi tloBepxHi капелюшка гриба бiлоrо
кольору,
4.4. Не порiвнtойте зiбранi чи lэридirвi,;
завжди вiдповiдають дiйсностi.
4.5. Не куштуйлте c1.1pi гриби нз clr{з}i.

4.6. Ще раз ilepeвipTe влома ,iiэибл:" ,эссэ{i,i::rtвс, Ti, якi збиршлlт дiтlт. Yci cyMHiBHi -виtсидайте.
Нижню частину нiхски тт}иба,, iTo заj*,.il]*,iiа i,Ё\./tsтс},{ - викидайте. Гриби промийте, у маслюкiв
та мокр}х знiптiть з капеlrоtJ{, :. -j l:l,.,], ,..l:_с:. 

.

4.7. Гриби пiдлягаtсть K:1",лilтз-pli:-i oб:;l,,,-,lii i] ,]:;:Ii.:: :;iзсi;1," iHaKiKe в них )/творюсться 
,IpyIIHa отрута.

4.8. При обробшi кт:п'ят;ть грибlд 'i-i!;:<г'z,:,,r1_,:j 1,вi-}цi. пiсля чого вiлвар з.;лийте. Лише тодi гриби
можна Bep}.ITI,r абсr ст,tажлiти.
4.9. ОбОВ'ЯЗКОRО ВИмочiт,ь або вiдва*'1,i,i 1"-яr"-g"з icTiBHi гррrбIr" яiii використсБують для солiння,

- 
груздi, вовЕя}lки та bшri, Kc,Tpi irяiс';-а,л-ь i,л*_цочэий ciK; тиья оа}дliм позбудетесь гiрtсих речоIJин,

яш уражаютъ слизову оболонк-о,, iil"Ei,, ilк 1,,

4.10. Не пригоLцайте Hi в якоIчt), раз_i ;,cl;talilt:i дiт,;ri, лiтнiх людей та вагiтних ;KiHoK.

4.,1 1. !риби (зеленушка] ýиняк*дубоз;-i*:, Tai дсяк: iHшi) р,riстять отруйн:i речовини, якi у шлунку не

розчиняються. У взасшлодii iз а;rgог*;еil,,I отl_i_:/гэ ?азчиняетьсята Еиклтакас бурхливе отрусння,
4.12. Значна кiлькiоть гоибiв, як: досi EJjaя{i,йr]*r, Т*тiвними, мiстять мiкродози отруйнrтх речовин.
Япщо вживат!I ix декiлька днiв тliдрял" так*ж &,dL}ж(е 0татись отруеilня,
4.1З. Суворо лотриlиуйтеся пpaвriJi кФаеервуЕання гриблв, Неправильно приготовленi
KoHcepBoBaHi гриби мож}/ть BptltлIIкrll,pi д;li)rli- зз,)iiiЁе захворlоtsання 

- 
ботулiзм. Гриби, якi довго

зберiгалися, обов'язково iтрOкрlгj' яl _i гl,-,, l]" ] :, ]iз!:_],i]r.ý.

УВАГА! Hi в якому разl гlе до;iiэя:;tт; ,1Ё-_t,,i,]L]l,i ;l-i}пiэjiýOвим тJI}ъ,{ачеjiняIья:

- "Yci icTiBHi грлrби мають ýри€jч:ý?tГL ...l,,,i],,ti

- "ОтруЙнi гриби jllаIотъ i{eгiprac:,lýiTii _,i,i,i.a,x. ;., :'*,ilз:;i -присмнi.тЙ". .

- "Yci гриби в }со-гiодс}rу вiцi ic,r;Bl;i""
- "Личинки коъ{а};- LlipBi.I Й paB,:,iiKtl i-]; эiý;iai.,i5 +?;;ll,iних грибiз".
- Опущена ,v вiдвар гiэибiв cpiбila j,iiiii{ýa e;jiэ i:lэi, нэ монета чорнiс. якщо в каструлi с отруйнi
гриби".
- Щибуля або часник стаIсть брrtъяl.:.:]l]Ёii] *ali)]1l,i.] ix разом з гЁ;абаьли, 0еред яких € отруйнi",
- Отрута з грибiв видаляsться :.::;:ля, ,;;i-1,,'яI,::ijli,з a]i]-тriгом кiльltлr;t годиr{".
- "Сушка, засOл}ова}Iня, fuIapliiiyвs.:il{.,. ,it_:цjlоl;а к;lлiцзрна обрсбка знешкодж"чтоть отруту в
грибах".
4.14. Первиннi ознаки 0труснЁя iн_gц11;,i6" б,;iloBoTa. бlть у жрlвотi" пронос) з'являютLся через 1-4

годиflи гriсля вяtиваяня грибiв, э зZ_,ji,-ц{Liос." Bi; вилi, гриба. BiK,rz та стану здоров'я потерпiлого,
кiлькостi з'iдених грибiв.
Бiль та нападки нудотii повторлJют:ся л*;ч:lльк:а разiв через 6*48 годиа, а смерть наýтае через 5-
10 днiв пiсля отрусн}Iя.
5. Перша допомога {IpE,{ ФTpyf;HHi г;з,иl,i:ъв.i:и:__

2. Одночасно, но сrчiку}счи :Т tiрiаý-i;,гтя. гrr:гаЙ;нс промиЙте шлуяок: випиЙте 5-6 склянок
кип'яченоТ води абrэ б"цiдо-роiri*вOг* ,r,;зtl,-itsjli i!iа,Jганцiвки; нажнiть па!тъцями на KopiHb язика,

щоб викликати блювот_y: пpиr:ii,riTb a.l,i,,tBcBl-rl-i* е,l,гi.lз_,lя i4-5 triгуясlк}, копи шромивнi водrт стануть
чистими.
3. Пiсля надаЕ}tя irервиuноi дг;_ilоьrii_;r-;_;i,.,,: b.:.iliТil потергtiлсr,rу мiцпиЙ чаЙ- ка.ву. або злегка
пiдсолену воду, вiдl-iовiть T?I]li' i*],,!l,.]:],,i г,ili]i],,1_}-,,;,::,tbulBttй ба_шалс; itокладiть не живiт i до нiг
потерпiлого грiлки :Iля 1-1олегlL",.lлl].l ,,, , ,, ., :.-; ,.

|iзii5!i 1:i :;оёраження\,{и в рiзних довiдниitах, - 
вони не
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4.З'ясyйте,ХToвxiиBaBpаЗoМiЗтlLэсТ...iэý;,Ц?.ji,I..vfг.рибrт.пpовeдiть"рЬЫ
зАБороНjIс,гъсЯ вживатИ бyдь-я,лli ,:ilci,; :ii i;tty- а надтО ;,к ацкоГоЛьнi напоТ, молоко, 

- це
може прискорити всмоктуваЕн.я ToK;iiHiB г,ш,tб;в у кишечнику; зайллатися будъ-якими iншими
видi}ми самолiку-ванЕя.
б.основнi правр{JIfi tто*едiжк;t ,Fi& е,ч,lii;,{д,злt::iit т р*зi виникý{енЕхя tцоrкеэдсi.

Щорiчно внаслiдоt,: похiеж ^-]i-t{Ё ;]j i,iil-::]j{_]li;ii:] зi{ачна кiлькiоть людей. В диI!{ та попiл
IIеретворIоються цiнiло cTi i;a- ляi-;t i.яЁдl: .l:]i,i 

l] ii : i;.

Якщо виникла пожежа - рахуý3кi .l.j,:,,I й.;l]] iiE] t-';ЁУýЦИ. Не панiк_чйте та остерiгайтеся: високоi
температури, зал!Il\,пленсстi та загаj<ll=аЕ*i.]'i. ,_,,:jвa.;y конструкцiй б_чдинкiв i споруд. вибухiв
технологiчногО обладнання i apTт,;ari;. *iзл,i::ття обгорiлиt дерев i провалiв. Знайте, де
зЕаходяться засоби ПоЖr=ЖОГзсjgая" ''',, :lиiij,:e Elillji{ IiOристуватис-я.
6.1.Заходи щодо рят_YваFiня шоТ*оп".л;,:,, ,-: li;,,jt;,;i:t:.i;з- яlti горять" та- пi:t.+ac гасiння пожежi:
- переД тим, яК увiлiтИ в пilиьяirтrеI]F]:,. ]].]],il i'i i:'j,]1'.ib., нэкlэийтеСя мок;]оЮ кOвдро}о, бу,дь-яклlм одяг0I4
чи щiльною ткаýино}о;
- вiдкривайте обережно дверi j] З3-!il}ijir;_Jir i;{}и},lti]_{ення, rцоб уникн},ти посилення Eo}ItelKi вiд
великого прит{)ку sвiжого повiтря;
- R с4льно задимлеirоh!у ýримllцеНнt цii}iа.?ътf;i:; роr*uзом або пр}лгиЕаючись;
- дJUI захисту вiд чадного газу необ;т,:j-i-]О дз'',:Ти :1еРез зволо}кену 1]канину;
- виходити iз оiередку по;кех<i неt}С:,:;-.-.tз B,l*:,-l el:t- звiдки Bic BiTep;
- побачившIи лк)диi{у, йА яrtiii i*ill..'i; r}ý_1_1i, ззl.-i;iть iT на зем:iю та швидко
ковдру чи ilоltриваJIо tбаЕiаБС, ЗijСji1',:i]].e;,i.]; , ,iiliлr"Ho прит_иснiть до тiла,
ВИКЛИЧТе }4еДИЧН]i/ ЩОГiОIчiОГi,

накиЕьте будь-яку
при необхiдностi,

i'j
1

,j

$j

4

- якщо загорлвся !заш одяг, шадаЙте

разi не бiжiть -- Iie rце бi-rьrле р{jj,i:,
- пiд час гасiнrrя пожежi BиKopi.icTii
кошму та iHmi засоби гасiння Bo.lii*.

:iill lj*"-.,i.liý i эiеревертаЙтесь, iдоб збити полум'я, Hi в якому
B?_ii] ;]{Эi],}i:Ь;

;.:r,";r';;,; зlгяе],ас}{ики, поiкежнi гiлранти, всlд1,, пiсок, землю,

rл

б.2. Пожежа зает&ла tsаý у fipиeliýl_i;l,:.i;;j,a
- ви прокиFIулись вiд rbiir,r__v потg.с,'п, ,. j.r.. _,l.,r 1;._'\_r\- не сiдаilте з: .IiiжKy, а cKoTiTbcr{ з нього на
пiшогУ та повзiтЬ t;iд xпtapotc д-цý{)i .l:.l ;l.}i-:,,i;;:it !J:.;пОГJ Примiтltе;**i.ii, aile не вiдчрtнярiте ix вiдразу;
- обережпо доторкtiiться до двереr'{ T.].i:',bEi:].-: f,,Tgpoi{tl}c долонi, якIцо дверi не гарячi, то оберехсно
вiдчинiть ix ,та lJ_tвtiДКlЭ FJIIХОль:-е. а j,{i-lЦ.j ýljr;Рi l,арячi 

- 
Ее вiдчиirяйiе ix, лим та пол),м'я не

дозволять вапt вийт,.t:
- щiльно закрийте 1Be,iii, 3 ggi Lцl"l-,.:,.,: i tl-,.';lэlriT заrкяiть бз.ль-яко}* т,каниною, rrlоб уникнутИподчьшого прsliик}Iензя Дfiму TiL :i,}]Jijl]i-'illiiet:., irоýовзо&{ у iлибину приtиiщення i прийпrайте
з4хо4и до пOрят},нI;1/; 

]

- прйсядьте, глибоко вдихнiть гIФF]тiя, Рt_:..ч;,:рлlй:е BiKHo, виtуЕьтеся та
пожежа!". а якir{о ви не в зьдозi вiл;,г;,.тл.; tзiltвtз -- р*збийте BiKoHHe скло
звернiть увагу .тtтоде лi, якi м ожr,тъ EF1;,,].i] _:1 KзTi;l l]ioiIieжHy кома}Iду:
- якщо ви вибр*лись через лвеlэi" за-"з;;т:il,ь .:*: i п*ilсэвзOм пересуtsайтесь до
(обов'язково зачинiть за собою Bci дlr;r,i;;
- якщо ви знаходriтесь ,v висGтflон1, 5;;.:ч;rкУ, Е9 бiжiть вниз крiзь вогни[Idе, а корI{стуЁrтеся
можливlст}о
врятуватися на 2iar"y бу-дiвЛ;. BiaK;;,r.:T{;E]'lT,.ie I.}жежну ДРабрiну. Пiд час гrохсежi заборонено
користуватися лiфтамла.

il

кричiгь ".Щопоможiть,
твердим предметом та

виходу 1з примlцIення

У Bcix в}Iшадках. якlцс BTt в sьtозi. B*:l, i
7. Електробезгr*ка в кобутi.
KpiM виробпиi{тва 1 eлei\тpoeнeЁ,l:iy; з _i,:l

Недотриълання ts_l,l]i,{rjг безri*у*_а в .i.
ПОПеРеДЖеНН,ЯеЛеКТ'Ёi]]PaBNl.lltsа.Е.ЦЯ i,i ;]

обладнанняп4, дяtе]}t}лс!дх{i-lв.r],е Ё;ь-я _ý1].i:i:].}

,. :l 
r]|T i.;] |i{] ]i;i ixн1l коh{ анду d;тел"-ф {};+ "0 1 ").

'I,1]:il::];,i l]i]]Ji.:]i,.{ ?Еаходитъ всс бiлъruе застосування в Побутi.
:,ji,jiii ;iil,i]r.-дK.; сУпроВС.Jхi,\сТЬСя елекТро-ТраВмаМи. Для
]], 1i{,]l ,:i]:],illBal;:li побlтав,i.тl\4i.i е-ц*,ктOоIIриладами та igrпllM

i].,;:.r ] i)!,],.]]p :1 -tни:й стрwя. н еобх iдно чiтко дотриN{уватися
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Сpl*теtul а i {{j5,i;-];lý,ýt ент:/ якоcTi
з безi:*";рl хtirттl:дiя;льtlостi

Д]lЯ ст,vдгJiri,:: l'i _j;iт.,.1rй перiод)

вказiвок виробникiв
електроустановок.

та пo*ai1,1l.tT;i"-: |.rа?ri.],е,;ектробезЕеки, вЕlзначеЕих ПТЕ та 1-IТБ

ПЕРшА ЩоПG}ч,ýФГа ЖР}ё YPAiý-':E] ýi{I Ё лia кТРl{Чни,&ý С ТРУМФ М :

- як найшвидше зЕlльнIdти потеiэпiло:..i *il дli grект-ричного Ётр}rму (по можливостi) виItлючити
рубильник,якщо це I1с ir{OXmi,{EC} BиKciia_;: ,.;о:хiдiло вiдтягнlти поrерпiлого в безпечне мiсце,
використов}точи r_]"Ё i,i r'l.ьоп,{,vе:теrtтроiз*л]tц].i: ii: : за.: оби ;

- датИ потерпiлОМ,\'iорц*вi i бо,:езас:;i' t.i.:,.',,,i;,iiil,i_*па.5ати Taдa-iyt гiити у великiй кiлъкостi води;
- потерпiлого TeIlJ_L.3 ,l'K,vIaTи та-л*O'гаВii;q,?i ;ii_., i::r.:il,эHt' ts лежачоl,д;r по"тоженнi;
- якщо пiсля звi:тьнення гtот*iзпiло,,i-. r,i",l е-,tеКТрirчного струý{у BiH не ]Iиха€, то потрiбно
негайнопрИСТУПи'j]I4 д0 |цт}чýоГi:) ЛИХаЕЁri ! :.,е;,1,L._яш{Oго lиасажу серця,
8. OcHoBKi правшл* пiлведiнквК Та т;eP]ajitt;*,1,1** щФдо дOтриIъ{вFIня Гdgrавил дФрожньог0 руху
Недотримання l1раlзиJi цо;]ожнъýг0 рri.;i,ч::1_Ii,'Ёлfi.Ють*я постiйýа},lii фаiiторами трагiчних випадкiв
З ЛЮДЪМИ i{a ДСР{'ГаХ tТРаВУiУВа,ýНЯ, Зfi'llбС.",_.),
Причина:iяи виникtigi{}lý дорожЕI}c-тл];]_Fiс{Ii_]_i}.|]j?i],i iтригод €:
- неочiкуваний вихiд ьта irроТжд;ку чi]gтil*ту.
- перехiд дороги }/ ýевстановлеýомy л.;il:э_ii"

- гра на проiжджiй частлтнл;
- ПеРеХlД ДОРОГ1 У НеВСТаНОВЛеIiОМУ };{л,Э]J,i,

- непiдкоренЕя сиг}tа"Iзм регу.lюваЕiiя {зае,э:--,l:,нний сигнаr овiтло*ора);
- безпечнiсть;
- недисциплiнованi_сть ;

- не використанця в ;Jегкових аето;ъ*.г,i;i ,f;;i.i i_,i,lli*,tiiB б*згlеки
Отже, гriшоходазl rl*обхlдяО б}rlи oб*1_1t-}ii]j,;i1..,,i}i iia llерехрестях 1,а мiсirях Зi/пиЕки Iч{аршрутного
транспорту, пере.l_iiдитii дOiэсгy 'li;Tb;,_ii Г;: , лi,ДОХiдНРiХ П€РОходаii на зелеýе свiтло сЫiлофора i
лише IlepeкoнaBj_lipi;b. tiio у безпосереl,i.,:i ý:-i...:,b;c$cTi вiд них *iлсутнi. TpшrcпopT11i засоби.
9. Надання п ершзtз"Ё д о;r iKa р эьк + Т д т, l; s,ъ.,;* i ;1li,. i i,}T*p s iлrдм.
9.1. Лерша доло\iс;а i;ри э!tiыi.,{ l; ].. ,, ,.;_..., : :apis..
При наданнi перпlоi до;r'бь{огll г:лэвi rзi,::,:а-;,." -,''-,r'ro*_'ur,, 

__чдараХ с:liд uыв't.tдко припини,ти дiю високоi
температУри. Це tлас оi;*5ЛИВС- B€J[И;',; lj;.;jr-f-l:iýя Ери займаннi oijяr_y i TTplT опiках через одяг. У
ПершОМу виtIадку tтеоdх;днс зiiaаси- lii ]]ijjii,,li:t)ij, неr,айно HaкиiiyTi1 Еа.]]юдину, що го}]ить, будь *
яку цупку тканину" fiJi.qbнo fipp;Tldcli}'1,1l ji;,э тi_ца. Зtliлдатоть тлiкэктй 0мг або обливйть *одЪ*.
При гrромоканнi одягу гарячо}о в{]дсiс,.. j3ог,;, телl яеобхiдно облити холодною водою або зiрвати,
{]1идке;анурення обпеченогО J-ii{Ця"i ]{с]I0]]ý,/ Ёоду зь{еншус бiль i тяжкiсть опiк1,.
опiки бувають трьФх с.тl,пенлв. i-t.ри i!]i]i'l.tex першого ст.l.тlеня з'явля€ться почервонiння,
припlхлiсть шКiри, Ъ'раженi rliсця обr.i,j;якrr" с,r*рrом, fiриii.тадають примоLIки з розчинупермацганату калirэ i забинтсд./iОТi , Iic,T c,;,ii1,1li Тя.аr{ких опitсая r-il. iii ступенiв) обпеченi мiiця
спочатку звiльняюtь вiл с,цягv. т;aкPiijj:}}ir'j"r: i;'lеiЭРlЛьtsим матерiа,зом, зверху Еакпадають шар вати
i забинтов}aють Пlc:;я jleili9B'яЗ'ч'Еаi-tаj] i,:O?*;::,пч,ri+го ЕaEpaBJU{IoTb v
лiкува-lrьний зая-па.:. Прl. с::,l-;-.l: ч; ;;;i:. эззFiзати Ъухирi, ub"*nu" смоллiстi рsчоврIни. Iцо
прилиплИ до обtlечtнО]'О .rligii;_ Зl;l.{::;,lL,..,.а,т-(и fi.lягу. якi ;три- ип-:lи до ра}rи.
9.2. .IIерша до!{ФпЕег* {{рЕ{ втФЕ}аЁgнЁf*:; ri; л;йr:liа,.э,гечЁ

Перша допомога i[РИ ;jсPЭiie,lf]- Ti r.iлЗi;ir'rrf.чj зlв*дитъся доlъберехtнФго накJlаданitя на рануiндивiдуапьного пaкeTii. ЁI-ри ;il,а:и,1] l|rji7lll.!1. ,li всдоrс. з}циtsати F{р,зБ З рени забороня€ться. Я*о
iндивiдуа,тьногО l]aкeт],' tт* lда€ , Дjlll ]]еl,j,с;i'iiЗзl5зц*д викори,;то'ý')ltФТь aillcTy ноаов-/ .кустину, У
цьомУ випадкУ приiготовЛеj{у лз"Ч iiЭr_}i;Е1::j''i\,';i]аýнЯ тканин__v зьяочiг-Ь настойкоЮ tlОл;,z так щоб
пляма Йолу Tpoxli r:;.:ребi:оUIтL,а.iа 1.,ъ, ,11;,l *,i_,},и.

При кровотечi гlеоб;цiдпо пi:ýаяТИ .jL-}i},iнe}i,,, ;*:i,:лцiвкуэ закрити Fai]y Еерев'язl,вачьнипл матерiалом
i притиснlти дi-lrяrтку бiля неТ на 4 - _, :{._.i:l.-{t{, не iсркаючрiсь рани Еацьцем. Пiсля u"о.Ъ purry
треба забинтуваттi. Якuiо кi]Otsот,еI-}fi, ili]sдO J;ldъ.CTbcя , слiд вдатиiя д1; здавJIювання кровоносних
судИI за допомОго}Ф зг}lЕання y;iнцi.,.;;,]ili \/.;i/.:,пO6ах, *Еитиск1ъаi{Ея кровоносних {)удин пальцями,
джгуТом чи закРуткою П;rи Нff;i.тзц*яiiЛ ;iКЛ''IТii спочатку мiсце Еакладеitня обгортають м'яким
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L] l,;;;т*t ,; ;э_ j1:1 l.". 11 f;" ji}кI14 еН ТY якО сТi
з без::,::tи хlаттсдiяльностi

д"{я cT,:,,.iii-liэ iв .1-1i,rнiй керiод)

Стор 10з l0
мaтеpiалом(ткaниэсю-.ýа..i3jr:!т,,'.''.-ililс'ihoБ.{.}'им
попередньо обгорiij',г); iihянк"l , ]{ЛiД j:-j',r,- З:э.Пi,I|:i;:i iз вltазiвко}с Чаd]ч. коr:и було 

"u*пuдa"Ь джгут.При вiдсУтностi Гlil;.[оFС1' чp",i{lr.:l а-fi,.. " .,-.-],,:rl" ШЭ р,aзтягусть.u, до" д;кгй застосовуються iншi
матерiалИ (моту-зку, pel,ii}ib" P'rl{lH}iK T:iil:*i i;'- ribОMy випадк"ч таitий дкгут зав'язують вузлом на
зовнiшньОму бсrii r:iвцiвкИ i B.:KCp;t,;;i]i!i/*-,'* .як зrJкрр.Ку. У вl,зоЛ .rрой"у.rь Бажiль(iалIIчку,
мета-шевий cTepЯ{:iji]lb" яки}д закр;vliуrii'; Д,з приЕинеЕЕя кровотечi. t"p"a iгодину пiсля
накладання джI ,l,,Tr. йOгс ii*пl,,;;Iiзi*Tь i-i,tu -i - l* :<вш;ин, тдоб не
виникJ]а небезпек: О},jtёt-вiU.i - Зlitl;l],_1tr;.l,.,..Ei:lТ кiнчiвки. При пораяеннi великих судиL{ шиi i
верхньоi частини 1:;,vд :+;i K:TiT.y;ii .П:i;],гi,, l, ::l* :liЁЛСl!эi--ться. Кровотеча З,чТIИНЯеТься при натисканнi
пальцем на порахifr]Ч}l С__iiД1{}i-1, -')' ,ifliлi{,]],iч,, .Л.,ii;Цj ;с!рз-т{етiЁя.
9.3. Першrа доп$l,!{!;,а ят,Е.3рС ;Te,llilils.fujl]j}i, *,i;lE;ýilfr}i9 рФзтяry зЕtязок суi..чобiв, ударах.При переЛомах.. ви:;lг<а:< яeld:";;,,iit,; \:;!,E,||,:,|ir гlОтэ-опj--.:оъцу зруч}Iе положеfiня, яке виключа€ рухипошкодженоi частrl:.iи тi;;э, ]j,iэ цfiOя,л,,lс: i.1,.;:j ]]{:X,qXOM ца}iладеj{}lя Li]иFijt, а Ери iT вiдсутностi мох<на
використаТИ П&ЦКi; цоl-;r-и- сЪ; li:p,, i,].Tj]l il_iина хiGвинна бlти lлакл*д**" так щоб були надiйно
iммобiлiзованi два ;усiд:ii -1 ]li:,aЦц'Jt.,,:ti'ii,ii,'ilji.ijгlяя с_чглсби iвтзтде iнч::кче)- аякщо переломплеча
чи стегна то трИ ,-}i-':СJiи., :l,-,Ti.;;;+-i:;t-,J; i:i.n}l=].' ,rо**р' одягу. Фirссат_tiя вiдкрит,ого перелоN{у
вимагае дотрих,tанНя il.оДdТК+ijli:.] 'l;]ali,,,]],. :i iчt*э,озо 1топеред)у.зrtття ;абр,чднеыня раниr *,еоб"iд"о
змаститИ поверхнiС шriti.ч,,i Hal];i_{.fi_i]r.} ii].ii':: ij;],;'ГойктJю йоД}', 

"оlra.1r-л=aiо 
з\,пиниRши кровотечу" i

накласти стериJ ь},i ilоЁ ! iH.
При переЛомах i .,ивtt){аХ i.i;БL,;j}{цl .1, i^i.i:rь'''лЗ*Е}, западину клад;утБ вату або iнший MaTepia,T,
згиЕаютЬ руку В лiктr lэiд шрЕs,i;{}+ Ki'li_j,€ ; ll;:рlбидтт*вуlоть iT ло ту-т;,ба, Рlка нижче лiктя поЕинна
перебувати у Koо;alil,i, я.i{.,, п.д*'язчi;*тэ Дт Цlиi. l

При переломах; ЗiliзИХi.ii ;(ИuTr rй iЗ.]ij],ji;,]] ,l.;,r,:l робл;тi,ь таким:i?IFlоъ4:
КистЬ руки клаД}]ть з B}i:laдeii;i* ?:{j],:-lr: _]],1! Е':];,биF:.iа {паrьцi Зiгь;lтi) прикладають до шинtr{, якаповинна починат,,i"я i]t,;я i]i]fj,li.,:., ]iilj,3дiтлiчт*1.I i закiг:ц"ватися бiля кiнцiв пальцiв, iперебинтов)тоl ь.
При розтягу зв'яза].*: ;1'г;lобiв -- :liдь,_*'l '. ]i:] ]'f], KiHuiBKy- догор}i, нак,тасти r:олоднигi компрес, TicHyпов'язку, створ!iгi,i,:пс;li:i;,i ]-i,+ Л'ЭУl{.",,': ,l .:,..,,,_,-я" -I1ри-l.ларах * забезпе.тити IIoтерпiлому повнийспокiй, накласТц Hi i.:c(,: :|Z?:|:y i:.-,.,,a,,.,,i,]r KC'&_{j]iiзc. При ;;ларах ilз *:инцями не слiд кластиПриМочки, мiсц, :i l,,} :з;:( , :Z, :]i.

Начальtlик слу;т,:5z i_jii .,ri i-jГ
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