ПАМ’ЯТКА!
БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ЗАПОБІГАННЯ ДИТЯЧОМУ
ТРАВМАТИЗМУ
Нещасні випадки на вулицях, дорогах, на майданах, трапляються з дітьми частіше за все тому, що вони не знають або
не виконують правил безпечної поведінки.
ШАНОВНІ УЧНІ! ПАМ’ЯТАЙТЕ!
1. У випадках пожежі викликайте пожежну допомогу по телефону «101».
2. При конфліктних, критичних, ситуаціях звертайтесь до працівників правоохоронних органів або по телефону «102».
3. У випадку поганого самопочуття або необхідності медичної допомоги звертайтесь до медпрацівників або
викликайте швидку допомогу по телефону «103».
4. Будьте обережні при контактах з незнайомими людьми, пам’ятайте про можливу небезпеку при спілкуванні зі
знайомими.
5. Категорично забороняється вживання алкогольних, наркотичних та токсичних речовин, тютюнових виробів.
6. Будьте завжди уважні та обережні!Не поспішайте! Йдіть тільки тротуаром, а якщо його нема, то узбіччям
назустріч транспорту.
7. Переходьте вулицю, тільки по пішохідних переходах,тільки на зелене світло світлофора для пішоходів.
8. Категорично забороняється знаходитись на проїзній частині дороги.
9. При переході вулиці, треба впевнитись у цілковитій безпеці: спочатку подивитися ліворуч, а дійшовши до середини –
подивитися праворуч.
10. Не перебігайте дорогу, перед транспортом, що рухається близько. Особливо будьте уважними в пізній час, вночі
відстані здаються більшими, а швидкість – меншою.
11. Дотримуйтесь правил протипожежної безпеки.
 Обережно поводьтеся з вогнем та його джерелами. Будьте обережні при користуванні сірниками,
запальничками.
 Не розпалюйте вогнища, не паліть листя, траву.

12. Будьте обережні в поводженні з електроприладами, особливо якщо вони ввімкнені в електромережу.
 Заборонено рибалити під лініями електропередач.
 Заборонено накидати дріт і інші предмети на дроти ліній електропередачі, заборонено кидати будь-які
предмети в електроустановки.
 Заборонено залазити на опори ліній електропередач.
 Заборонено тягти вилку з розетки за дріт.
 Заборонено братись за дроти побутових електроприладів мокрими руками.
13. Дотримуйтесь безпеки при користуванні газом та газовою апаратурою.
 Якщо ви відчули запах газу-дзвоніть по телефону «104».
14. Дотримуйтесь правил техніки безпеки при користуванні спортивним знаряддям на ігрових та спортивних
майданчиках, під час рухливих ігор та забав.
15. Будьте обережні при споживанні продуктів харчування. Пам’ятайте про терміни їх придатності до споживання.
16. Дотримуйтесь заходів безпеки на вулицях, дорогах, у під’їздах та дворах будинків, у натовпі, громадських місцях.
 Не знаходьтесь на вулиці до пізнього часу.
 Ухиляйтесь від загрозливих для життя і здоров’я ситуацій.

Бережіть своє здоров’я і життя!

