
ПАМ’ЯТКА  НАСЕЛЕННЮ 

 

ЗЗААППООББІІГГТТИИ!!  

                                                  ВВРРЯЯТТУУВВААТТИИ!!  

    ДДООППООММООГГТТИИ!!                                                                        
ННааввччааллььнноо  ––  ммееттооддииччнниийй  ццееннттрр  ццииввііллььннооггоо  ззааххииссттуу  ттаа  

ббееззппееккии  жжииттттєєддііяяллььннооссттіі  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі  

інформує,  застерігає,  рекомендує: 
Пожежа в лісі 

Масові пожежі можуть виникати  в спеку та при посухах від ударів блискавок, необережного 
поводження з вогнем, очищення поверхні землі випалюванням сухої трави та інших причин. 

 
 

Як діяти , якщо ви опинилися в осередку пожежі: 
- не панікуйте та не приймайте поспішних , необдуманих рішень; 
- не тікайте від полум’я, що швидко наближається у протилежний від вогню бік, а долайте вогонь проти 
вітру, закривши голову і обличчя руками; 
- з  небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходьте швидко, перпендикулярно напрямку 
поширення вогню; 
- якщо втекти від  пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість чи галявину, ввійдіть у водойму 
або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям , що знаходиться низько  над поверхнею землі – 
повітря тут менш задимлене рот і ніс прикривайте одягом чи шматком  будь-якої тканини. 
- після виходу з епіцентру пожежі повідомте місцеву адміністрацію та рятувальну службу про місце, 
розміри й характер пожежі.   
 

Телефони виклику рятувальних служб: 
 

- 101                         -   Диспетчер ГУ ДСНС області 
- 102                         -   Оперативний черговий підрозділу національної поліції 

- 103;  21 – 41 – 13 -   Швидка медична допомога         
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Як загасити полум’я невеликих пожеж в лісі та степу 
 

  
           
- гасити полум’я невеликих низових пожеж можна, забиваючи полум’я гілками листяних порід дерев, 
заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами; 
- під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг та просік,тримайте в полі зору інших учасників 
гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв’язок за допомогою голосу; 
- особливо будьте обережні у місцях торф’яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі 
вирви, тому пересувайтеся, перевіряючи палицею глибину шару, що вигорів; 
- після виходу з епіцентру пожежі повідомте місцеву адміністрацію та рятувальну службу про місце, 
розміри й характер пожежі.   

БЕРЕЖІТЬ   СВОЄ   ЗДОРОВ’Я   І   ЖИТТЯ! 
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