
 
ПАМ’ЯТКА 

ДЛЯ БАТЬКІВ  ЩОДО  ДІЙ  У  НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ  
 

ДІЇ ПІД ЧАС ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ 
 

 Шановні батьки! При виникненні пожежі не розгублюйтесь, не панікуйте, негайно 
приймайте рішучі дії щодо порятунку дітей та запобігання тяжким наслідкам! 

 
• Негайно викличте аварійно-рятувальну службу за телефоном „101”,  повідомте про 

місце пожежі, назвіть своє ім’я, прізвище, вулицю, номер будинку, квартири, 
кількість поверхів в будівлі, об’єкт, що знаходиться поряд; 

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

• обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, якщо двері не гарячі, то 
обережно відчиняйте їх та швидко виходьте, а якщо двері гарячі - не відчиняйте їх, 
адже, дим та полум'я не дозволять вийти; 

• 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 закрити рот і ніс цупкою зволоженою 

тканиною; 
• у першу чергу рятуйте дітей, інвалідів та людей похилого віку; 
• пам'ятайте, що маленькі діти від страху часто ховаються під ліжко, в шафу та 

забиваються у куток;  
• при евакуації уникайте користування ліфтом, бо є ризик відключення ліфта від 

електричного струму; 
• побачивши людину, на якій горить одяг, поваліть її на землю та швидко накиньте 

будь-яку ковдру чи покривало (бажано зволожену) і щільно притисніть до тіла, при 
необхідності, викличте швидку медичну допомогу за телефоном „103”;  

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

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

• якщо горить електричне обладнання або проводка, знеструмте їх, вимкніть 
рубильник, вимикач або електричні запобіжники, а потім починайте гасити вогонь. 
  Усі вище названі дії можливі лише в тому разі, якщо пожежа піддається знищенню в 

перші хвилини. У разі значного розповсюдження вогню слід негайно залишити 
приміщення, бо в сучасних помешканнях дуже багато матеріалів з синтетичним покриттям, 
що виділяє дуже небезпечну хімічну речовину. Вдихнувши дим з тліючого лінолеуму чи 
меблів з МДФ, є ризик отруїтися, знепритомніти і згоріти заживо! 

 
Пам’ятайте! Правильна  поведінка під час пожежі – запорука збереження 

людського життя та  матеріальних цінностей! 
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