
Пам’ятаємо про безпеку! 

 
 

                 
 

За прогнозами синоптиків найближчим часом в Україні, зокрема і на 

Черкащині, значно ускладняться погодні умови. Очікується сильний сніг, 

хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви 

вітру 15-20 м/с. Температура повітря буде коливатись від -7º -0 вночі до +2..-

3º вдень. Також, за попередніми розрахунками, із 24 січня очікується сильне 

похолодання зі зниженням температури до 20º морозу. 

Такі складні погодні умови можуть призвести до збільшення кількості 

дорожньо - транспортних пригод, випадків травматизму громадян. Тому 

звертаємо вашу увагу на дотримання правил поведінки під час небезпечних 

зимових явищ. 

Під час ускладнення погодних умов пересування по дорогах стає 

небезпечним. Різко погіршується видимість. Транспортне сполучення як в 

місті, так і між населеними пунктами стає не систематичним. Будьте 

обачними, правильно підбирайте одяг та взуття перед виходом на вулицю, 

обмежте пересування на далеку відстань!  

Одна з поширених зимових травм - обмороження. Пошкодження 

тканин під дією холоду може наступити не тільки при низьких температурах 

повітря, але і при температурі вище нуля, особливо при сирій погоді. Існує 

декілька простих правил, виконання яких дозволить уникнути 

переохолодження та обмороження при холоді: не вживайте алкогольних 

напоїв – алкогольне сп’яніння сприяє високій утраті тепла, в той же час 

викликає ілюзію тепла. Носіть просторий одяг – це сприяє нормальній 

циркуляції крові. Одягайтеся так, щоб між шарами одягу залишався 

прошарок повітря, який утримує тепло. Верхній одяг бажано носити з 

водовідштовхувального матеріалу, взуття - яке не стискає ноги, не пропускає 

воду, з теплими устілками. Не виходьте на мороз без рукавичок та шарфу.  
 

Зазвичай з настанням прохолодної погоди різко збільшується кількість 

випадків травмування від необережних падінь під час ожеледиці. Тому для 

зниження ймовірності отримання травм потрібно вжити заходи. Для 

пересування по льоду необхідно одягати взуття з м'якою підошвою, без 

високих каблуків. Пересуватися в сніжну погоду треба обережно, не 

поспішаючи, наступаючи на всю підошву. Тримати руки в кишенях під час 

ожеледі небезпечно. Людям похилого віку рекомендується використовувати 



спеціальну палицю з шипом. Не пересувайтесь по узбіччю дороги, особливо 

в темний час доби. Не перебігайте проїжджу частину під час снігопаду та в 

ожеледицю. Пам`ятайте, що в ожеледицю значно збільшується гальмівний 

шлях транспортних засобів!  
 

У зв'язку із пониженням температурних показників на водоймах 

області почав формуватися льодовий покрив, товщина якого становить до 5 

сантиметрів та є небезпечною. На жаль, вже маємо жертви першої криги. 15 

січня на черкаському Дніпрі потонув 16 річний хлопець. Іншого хлопця 

вдалося врятувати. Звертаємо увагу громадян, що льодовий покрив ще 

надзвичайно тонкий і ламкий! Не виходьте на тонку кригу!  

Нагадуємо основні правила поведінки під час перебування на кризі: 

- перш ніж ступити на лід, дізнайтесь про товщину льодового покриву на 

водоймі, виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина досягне 10 см; 

- масова переправа пішки може бути організована при товщині льоду не 

менше ніж 15 см;  

- виходити на лід і йти по ньому безпечніше там, де вже пройшли люди (по їх 

слідах чи стежках). Якщо на лід виходите першим, необхідно розглянути чи 

не просів лід, бо він завжди тонший там, де впадають теплі стічні води 

промислових підприємств, ростуть кущі чи очерет, де швидка течія та б’ють 

джерела; 

- не виходьте на лід поодинці і у нічний час. Вирушаючи рибалити, 

попереджайте рідних куди йдете; 

- при переході по льоду групою необхідно йти один за одним на відстані 5-6 

метрів; 

- слід особливо обережно спускатися з берега, тому що лід може не щільно 

з’єднуватися із сушею, можливі тріщини, під льодом може бути повітря; 

- слід остерігатись місць, де лід покритий снігом. Сніг, який покрив лід, діє 

як ковдра, під снігом лід наростає повільно.  
 

Шановні громадяни, життя та здоров’я у багатьох випадках залежить 

від Вас! Пам’ятаючи елементарні правила безпеки, ви застерігаєте себе від 

можливих небезпечних ситуацій! 

 
Обласний методичний кабінет 


