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Керiвникам органiв уlrрав;пiння
освiтою мiських, с()лищнпх,
сiльських радl закладiв фаховоi
передвищоi, професiЙноi
(професiйно-технiчноi), загальноi
середньоi', позашкiлIьноi освiти
обласного пiдпорядкуваннjп

Щодо додаткових правил безпеки
на водоймах узимку 202112022 poKiB

За iнформацiсю вiддiлу освiт,и Зава-гrлiвськоi селищноi ради Голованiвського

району, 26 грудня 202l року близько 15 години двое учнiв 4 та 7 класiв
комунсtльного закладу "Заваллiвсlький лiцей" трагiчно загиЕули Hil рiчrцi Пiвден-
ний Буг, пров€rлившись пiд тонкiй лiд. Неподалiк на вулицi гр€lпOся дI}ое iнш:их

учнiв 4-го та 6-го класiв, якi перIцими почули крики про допомоцу, та побачи,ли
хлопчика, котрий борсався у водi. Старшокласник викJIикав мiсцrэвий пiдроз;цiл

ДСНС, однак прибувшим рятува_гIьникам не вд€шося вряryвати дитину.
З огляду на викJIадене, рекоменду€мо вжити додаткових захqдiв щсдо

збереження життя i здоров'я здобувачiв освiти пiд час новорiчних, рiздвяних сI}ят

i канiкул, а саме: забезпечення проведення роз'яснюв€Lпьноi роботи з ,цiтьми та
iхнiми батьками щодо правил поводження взимку на льоду.

Пiд час бесiд здобувачам освiти радимо роз'яснити, що:
мiцна крига, на вiдмiну вiд слабшоi (бiлоi та жовтуватоi), мае, з€ввичай,

синюватий або зеленкуватий вiдтiнок. Тонкий лiд, як правило, трапля()ться бjiля

берегiв, заростей очерету та пiд снiгом, оскiльки у цих мiсцях можна
пров€Lлитися;

виходити на лiд можна лиш,о в супроводi дорослих та за умови, якщо йсlго
товщина досягне 7 см;

органiзовувати масову пiшоl<iдну переправу якщо товща льоду поIIад 15 см,
вiдстань мiж людьми, якi прямують lrереправою, повинна бути не менш нiж 5 м;

органiзовувати масове катання на ковзанах якщо лiд не тонший за25 см.
У випадку, якщо хтось провi}лився пiд лiд, важливо:
не пiддаватися панiцi, намагатися утримутися на плаву, )/ник€lючи

занурення з головою;
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кликати на допомоry;
НаМаГаТИСя Вилlзти на лlд, наповзаючи на його край грудьми, ширOко

розкинувши руки 1 почергово ви,гяryючи на збiльшуючи опорнуИflУБШИ РУКИ l ll()ЧеРГОВО ВИ'ГЯryЮЧи на поверхню ноги, зОlльшуючи опорну
dy;
вибравшись на лiд, перекот,ися та вiдповзти в бiк звiдки прийшл]п, де мiць

площу;

льоду вже вlдома;
ВикрУтити мокрий одяг i знсlву одягнути його за вiдсутностi сухого;
Виконувати буль-якi фiзичrri вправи для зiгрiву тiла. Можна розтертися

сухоЮ вовняноЮ тканиноЮ, сховавШись у з€lхищеному вiд BiTpy мiс:цi, добре
укутатися, по можливостi випитлI чогось гарячого.

Правила порятунку iншоi людини:
покJIикати (якщо це можливо) на допомоry;
знайти предмет, який можна кинути потерпiлому (мiцIIу пЕtлицю, мотузIry,

власниЙ пояс, шарф, сумку або рюкзак, якщо вони без речей i мшоть доtsц, мiцно
пристрочену лямку);

оцiнити, наскiлъки д€Lлеко в|ц берега опинився потерпiлий, i чи е можливiоть
без перешкод дiсr,атися до нього;

наближатися до ополонки поповзом, широко розкинувши руки;
пiдкласти пiд себе лижi, дошку, фанеру;
не пiдповзаючи до самого краю ополонки, подати потерпiлому п€tпицю,

жерДину, лижу, шарф, мотузку, санчата чи щось подiбне i витягнiть Його на лiд;
витягши потерпiлого на лiд, разом iз ним поповзом повертатися нff}ад;
викJIикати швидку допомоry,;
по Можливостi органiзувати обiгрiв спини i грулей потерпiлого, зробити

масаж кiнцiвок.
Питання безпеки життедiяльностi учасникiв освiтньог0 процеq/ пiд час

зимових канiкул, проведення новорiчних та рiздвяних свят перебувае на, контролi
департаменту освiти i науки облдержадмiнiстрацii.
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