Додаток 1 до листа
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Інформація для розповсюдження з метою
профілактики нещасних випадків на водоймах
Протягом червня на водоймах області сталося шість нещасних випадків
на воді, під час яких загинуло п’ятеро дітей та один дорослий. Усі нещасні
випадки сталися через порушення правил безпеки та надмірну самовпевненість.
З метою запобігання загибелі людей на воді варто пригадати основні
правила.
Купатися у відкритих водоймах дозволяється лише у спеціально
обладнаних для цього місцях.
Забороняється купання в затоплених кар’єрах, каналах, озерах, пожежних
водоймах, ставках, морських акваторіях і інших водоймах, які не мають
обладнаних пляжів сезонними рятувальними постами, не визначені державною
адміністрацією як місця масового відпочинку громадян біля води.
Громадянам, які відпочивають у місцях масового відпочинку,
забороняється:
запливати за огороджувальні буї;
підпливати до моторних суден, вітрильників, веслових човнів та інших
плавзасобів;
залізати на технічні та попереджувальні знаки, буї та інші предмети;
використовувати рятувальні засоби і спорядження не за призначенням;
стрибати в воду зі споруд, не пристосованих для цього, і в місцях, де не
відомі глибина та стан дна;
розпивати спиртні напої і купатись у нетверезому стані;
організовувати у воді ігри, пов’язані з пірнанням і захватом тих, хто
купається;
забруднювати і засмічувати водойми та територію пляжів;
подавати обранні сигнали тривоги заради жарту;
залишати без нагляду малолітніх дітей;
використовувати для плавання автомобільні камери, надувні матраци,
лежаки, дошки тощо;
*
використовувати моторні, вітрильні, веслові човни, інші гребні і моторні
плавзасоби, водні велосипеди, швидкісні моторні плавзасоби, водні мотоцикли
в зонах пляжів, у громадських місцях купання при відсутності буйкового
огородження пляжної зони і в межах цієї зони.
Необхідно пам’ятати, що головна причина неї
порушення правил безпеки!

Директор департаменту громадського порядку і
цивільного захисту Дніпровської міської ради
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Інформація для розповсюдження з метою
профілактики нещасних випадків від лісових пожеж
•

Щорічно лісові пожежі завдають непоправного збитку природі і державі.
Найбільша кількість пожеж, як правило, припадає на весняно-літній період.
Особливо у вихідні й святкові дні, коли ліс відвідує велика кількість людей.
З метою запобігання виникненню лісових пожеж необхідно:
- утримуватися від розведення вогнища у лісі;
- розпалювати вогнище, по можливості, на місці попереднього;
-місце розпалювання вогню очищати від сухої трави, листя, гілля та
іншого лісового сміття, обкладаючи камінням (обсипаючи землею, піском);
- не залишати вогнище без нагляду;
-обов’язково залити вогнище водою або засипати піском, переконатися,
що вогонь повністю загашено;
-.не залишати кинуті порожні пляшки, непогашені сірники, цигарки, які
можуть стати причиною загорання сухої трави та, як наслідок, пожежі.
Категорично забороняється:
- підпалювати ліс, аби подати сигнал про порятунок;
- спалювати сміття у лісі та на ділянках, що межують з лісом;
- підпалювати суху траву на галявинах у лісі та на землях, що межують з
лісами.
Якщо людина опинилася в осередку пожежі необхідно:
- не тікати від полум’я, що швидко наближається, у протилежний бік,
- рухатися проти вітру, закриваючи голову і обличчя одягом;
-із небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходити швидко,
перпендикулярно напряму поширення вогню;
-вийти на відкриту місцевість або галявину, увійти у водойму або
накритись мокрим одягом і дихати повітрям, що над самою Поверхнею землі,
рот і ніс прикривати одягом чи шматком будь-якої тканини (якщо втекти від
пожежі неможливо);
-гасити полум’я невеликих низових пожеж, збиваючи його гілками
листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та
затоптуючи ногами;
- бути обережними в місцях горіння високих дерев, вони можуть
завалитися та травмувати;
- особливо бути обережними у місцях торф ’яних пожеж, ураховуючи, шо
там можуть створюватись глибокі вирви, тому пересуватися, по можливості,
перевіряючи палицею глибину слою, що вигорів,

-після виходу із осередку пожежі повідомити місцеву адміністрацію та
пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі.
Необхідно пам’ятати, що лише дотримання правил^ пожежної безпеки
позбавить від біди і страждань, що приносять пожежі.

Директор департаменту громадського порядку і
цивільного захисту Дніпровсько^міської ради

О. В. Чудновський

