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ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ № 48-ОП-18 

щодо поводження працівників у зимовий період року 

 

1 Загальні положення 

1.1 Інструкція з охорони праці щодо поводження працівників у 

зимовий період року поширюється на всіх працівників технікуму під час 

пересування на роботу та з роботи пішки чи транспортом. 

1.2 Інструкцію розроблено на основі статті 14 Закону України «Про 

охорону праці». 

1.3 Під час пересування на роботу та з роботи взимку на працівника 

можуть діяти такі небезпечні фактори: 

1.3.1 Ожеледиця 

Ожеледиця утворюється у вигляді склоподібного льоду або інею, якщо 

температура землі, дорожнього покриття, елементів дорожніх споруд, 

окремих предметів нижча, ніж -3°C, а температура повітря різко 

збільшується з переходом від плюс 3 до мінус 5°C за умов підвищеної 

(більше 90%) відносної вологості повітря (туман, мряка) або слабких 

дощових опадів. Ожеледиця з'являється першочергово, як правило, на 

ділянках (мостах, покритті ділянок доріг та вулиць, що проходять поблизу 

рік, каналів, боліт, озер та інших водойм). 

1.3.2 Переохолодження 

Переохолодження викликається довгочасним впливом низьких 

температур, коли організм вже не в змозі виконувати функцію 

терморегуляції.  

 Переохолодження – досить велика небезпека, симптомами якої є 

сильне тремтіння, слабкість, сонливість, нечітка свідомість.  

1.3.3 Снігопад 

Снігопад характеризується інтенсивністю, тобто кількістю опадів у мм 

шару води за годину або добу. Інтенсивність слабкого снігопаду менше 0,1 

мм/год, середнього 0,1—1 мм/год, сильного (густого) — більше 1 мм/год. 

Число сніжинок в 1 м³ повітря при слабкому снігопаді становить менше 

10, при середньому 10-100, при густому більше 100 і може досягати багатьох 

тисяч. 
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Тривалість снігопаду звичайно обернено пропорційна його 

інтенсивності. 

При слабкому снігопаді горизонтальна видимість (якщо немає інших 

явищ – серпанку, туману й т.п.) становить 4-10 км, при помірному 1-3 км, 

при густому – менш 1000 м. 

Снігопад без вітру називають спокійним снігопадом, при вітрі – 

верхівковою заметіллю. По швидкості падіння сніжинок говорять про: 

ширянні в повітрі (менше 0,1 м/с), повільному осіданні (0,1-0,3 м/с), помірній 

швидкості падіння (0,4-0,8 м/с) і швидкому падінні (понад 0,8 м/с). 

Пухкий сніг, що падає більшими пластівцями називають "лапатим". 

По вологості частинок снігопаду розрізняють сухі, вологі (прилипають 

до предметів) і мокрі (тануть при ударі). 

Залежно від умов і характеру випадання снігу на метеостанціях 

виділяють кілька видів снігопаду: 

 дощ зі снігом (при позитивній температурі повітря), 

 сніг з дощем (при температурі близько 0°C) 

 обложний снігопад, 

 зливовий снігопад або сніжна злива, 

 сніжний шквал або сніжний заряд, 

 сніг при ясному небі. 

Сильні снігопади найчастіше приводить до заметів на дорогах, можуть 

приводити до обриву ліній електропередачі, ушкодженню будов і т.д. Сильні 

снігопади в горах приводять до нестійкості сніжного покриву на схилах і 

сходу лавин. 

1.3.4 Замет – велика кількість опадів у вигляді снігу протягом 

тривалого часу, що супроводжується хуртовинами. 

 

2 Вимоги охорони праці перед початком пересування на роботу та з 

роботи 

 

2.1 Попередження падіння при ожеледиці 

ПЕРЕД ВИХОДОМ З БУДИНКУ 

Змайструйте на підошви та каблуки вашого взуття "льодоступи":  

 прикріпіть на каблук перед виходом шматок поролону (за розмірами 

каблука) або лейкопластиру; 

 наклейте лейкопластир чи ізоляційну стрічку на суху підошву і 

каблук (хрест-навхрест або східцем) і перед виходом натріть піском (на 

один - два дні вистачає); 

 натріть наждаковим папером підошву перед виходом, а краще 

прикріпіть його на підошву (але від води піщини наждакового паперу рано 

або пізно обсипаються); 

 намажте на підошву клей типу "Момент" та поставте взуття на 

пісок, після цього сміливо виходьте на вулицю. 
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Пам'ятайте, що кращими для льоду є підошви з мікропористої чи іншої 

м'якої основи та без великих підборів. 

Не виходьте без потреби на вулицю, якщо ви слабкі та неспритні. 

Зачекайте поки не приберуть сніг і не розкидають пісок на обмерзлий 

тротуар. 

 

2.2 Попередження переохолодження організму: 

Щоб уникнути обморожень, необхідно одягатися таким чином, щоб 

шари одягу не прилягали один до одного щільно і залишали між собою 

прошарки повітря, які відмінно утримують тепло; закривайте ділянки тіла, 

найбільш схильні до відмороження – пальці рук, вуха і ніс. Верхній одяг 

повинен бути таким, що не промокає і не продувається, а взуття – не тісним і 

сухим. Рекомендується використання теплих устілок і вовняних шкарпеток 

на голу ногу, оскільки вони вбирають зайву вологу та залишають ноги 

сухими. 

На мороз краще виходити ситими, перед виходом бажано поїсти що-

небудь калорійне. Білкова їжа забезпечить організм енергією, яка при 

низьких температурах повітря йде на підтримку нормальної температури 

тіла. Вживайте більше теплої рідини, що сприяє кращій терморегуляції 

організму; якщо немає гарячої, пийте побільше простої води; уникайте 

вживання напоїв, які містять алкоголь і кофеїн. Рекомендується також 

прийом вітамінів, які допоможуть зміцнити імунну систему.  

 

2.3 Снігопад 

Сильні снігопади найчастіше приводить до заметів на дорогах, можуть 

приводити до обриву ліній електропередачі, ушкодженню будов і т.д. Сильні 

снігопади в горах приводять до нестійкості сніжного покриву на схилах і 

сходу лавин. 

 

2.4 Замети 

Захист від заметів (снігозахист) доріг та об'єктів виконують у такий 

спосіб: 

1) встановленням снігових загород, які можуть бути суцільними, 

снігопроникними, одно- чи багаторядними; висаджуванням снігозатримних 

насаджень тощо. 

2) спеціальні конструкції та розташування споруд, які 

унеможливлюють чи утруднюють снігозанесення - на високому насипі, 

опорах, особливої форми тощо. 

3) закріплення снігу в полі, звідки він може наноситися. Снігозатримка 

в полі може здійснюватися висаджуванням рослин з високим стеблом, яке 

затримує сніг, висаджуванням снігозатримних смуг зелених насаджень 

(посадок), снігоущільненням, встановленням різних перешкод тощо. 
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3 Вимоги охорони праці під час пересування на роботу та з роботи 

3.1 Як можна зменшити ризик травм у ожеледицю 

Щоб зменшити вірогідність падіння працівника під час пересування 

пішки в ожеледицю, необхідно додержуватись наступних основних правил 

поводження: 

пересувайтеся тільки по передбаченим для цього пішохідним доріжкам; 

вдягайте зручне взуття на низькому підборі та неслизькій підошві; 

дивіться під ноги та обходьте небезпечні місця; 

ходіть не поспішаючи, злегка розслабте в колінах, а ступайте на всю 

підошву. Руки повинні бути не зайняті торбами. Пам'ятайте, що поспіх 

збільшує небезпеку слизоти, тому виходьте із будинку не поспішаючи; 

будьте гранично уважним під час переходу проїжджої частини дороги 

та пересування по східцях; 

старайтеся обходити всі місця з похилою поверхнею; 

ступайте на всю підошву взуття, ноги розслабте в колінах; 

при переході по обледенілій поверхні не підіймайте високо ступні ніг, а 

робіть рухи подібно ковзанню; 

не переносіть, по можливості, в руках тяжкі речі та не тримайте руки в 

кишенях; 

не ходіть біля самого краю проїжджої частини дороги; 

тримайтеся подалі від будинків – ближче до середини тротуару з метою 

попередження травмування від падіння з даху снігу, бурульок тощо. 

 

При порушенні рівноваги - ніколи не треба приземлятись на 

випрямлені руки. Бажано згрупувати тіло та розвернутися так, щоб удар від 

падіння прийшовся на бокову поверхню тіла. Тільки так можна убезпечити 

хребет, таз та кінцівки від перенавантажень; швидко присядьте, це найбільш 

реальний шанс утриматися на ногах. 

Падайте в ожеледицю з мінімальним збитком для свого здоров'я. 

Відразу присядьте, щоб знизити висоту У момент падіння стисніться: 

притисніть підборіддя до грудей, а руками охопіть живіт, напружте м'язи, а 

доторкнувшись до землі, обов'язково перекотіться - удар, спрямований на 

вас, розтягнеться і витратить свою силу при обертанні. Із врахування 

присідання це сприятиме певному згрупуванню тіла, що й дозволить 

уникнути серйозного ушкодження при падінні. У жодному разі при цьому не 

треба намагатися зберегти цілими у валізах та сумках речі, що можуть 

розбитися. Найцінніше – це здоров’я людини. 

Не тримайте руки в кишенях - це збільшує можливість не тільки 

падіння, але і більш важких травм, особливо переломів. 

Обходьте металеві кришки люків. Як правило, вони покриті льодом. 

Крім того, вони можуть бути погано закріплені і перевертатися, що додає 

травмувань. 
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Не прогулюйтеся з самого краю проїжджої частини дороги. Це 

небезпечно завжди, а на слизьких дорогах особливо. Можна впасти та 

вилетіти на дорогу, а автомобіль може виїхати на тротуар. 

Не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду та у 

ожеледицю. Пам'ятайте, що у ожеледицю значно збільшується гальмовий 

шлях машини і падіння перед автомобілем, що рухається, приводить як 

мінімум до каліцтв, а можливо і до загибелі. 

Небезпечні прогулянки в ожеледицю в нетверезому стані. У стані 

сп'яніння травми частіше всього важкі, всупереч переконанню, що п'яний 

падає завжди вдало. У стані сп'яніння люди не так чутливі до болю і при 

наявності травми своєчасно не звертаються до лікаря, що завдає згодом 

додаткові проблеми та неприємності. 

Якщо ви впали і через деякий час відчули біль в голові, нудоту, біль в 

суглобах, утворилися пухлини - терміново зверніться до лікаря в травмпункт, 

інакше можуть виникнути ускладнення з поганими наслідками. 

Тримайтеся подалі від будинків - ближче до середини тротуару. 

Взимку, особливо в містах, дуже велику небезпеку являють собою бурульки. 

Найбільшу небезпеку бурульки становлять у період танення льоду та снігу. 

У випадках падінь зі слизьких східців надзвичайно важливо захистити 

обличчя й голову (їх необхідно прикрити долонями). Падаючи, не 

намагайтеся зменшити швидкість падіння, розкидаючи руки і ноги. Це може 

тільки зашкодити та збільшити кількість переломів кінцівок. 

 

3.2 Щоб уникнути переохолодження: не допускати перевтоми, 

оскільки в цьому стані у людини всі обмінні процеси вповільнені, 

кровопостачання тканин обмежене і, відповідно, менше виробляється тепла. 

Треба пам’ятати, що під дією алкоголю людини втрачає чутливість до 

холоду, що може призвести до відмороження кінцівок. 

При появі простуди негайно шукайте затишне місце, де можна 

зігрітися; якщо одяг промок на холоді, швидше переодягніться в сухий. 
 

3.3 Безпека на дорозі: правила керування та устаткування 

автомобіля взимку 

 Взимку якість дорожнього покриття набагато гірша, ніж влітку. 

Зчеплення коліс із дорогою зменшується, тому водієві потрібно бути вкрай 

уважним під час керування автотранспортом. 

Особливо небезпечно на зимових дорогах під час перших снігопадів. 

Водії ще не встигли пригадати, як поводитися на засніженому покритті, тому 

на початку зими часто трапляються ДТП. 

Через погодні умови поведінка автомобіля на дорозі часто буває 

непередбачуваною. Недопущення аварійної ситуації багато в чому залежить 

саме від досвіду та стилю керування водія. 
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Головне правило на дорозі взимку – дотримання швидкості руху та 

безпечної дистанції. Гальмівний шлях, коли дорога засніжена чи покрита 

ожеледицею, збільшується в рази. 

Основні правила зимової їзди: 

1. Перед виїздом очищуйте машину від снігу повністю, адже сніг на 

кузові спотворює відчуття габаритів, а «снігова шапка» на даху із часом тане 

і може зсунутись на лобове скло. 

2. Не гальмуйте різко на слизькій дорозі, адже авто стає некерованим. 

Якщо спрацювала система блокування коліс, то негайно відпустіть педаль та 

зменшуйте швидкість частим і переривчастим натисканням на гальма. 

3. Не здійснюйте різких маневрів. Набагато краще потрапити у 

неглибоку вибоїну, ніж злетіти з дороги під час її об’їзду. 

4. Намагайтеся не обганяти машини, особливо коли на лівій смузі 

лежить сніг, ожеледиця або «каша» із мокрого снігу. 

5. Під час руху вгору обирайте таку передачу, щоб її не доводилося 

перемикати до самого верху. Перемикання передачі може спровокувати 

пробуксовування коліс. 

6. Під час спуску рекомендують застосовувати гальмування двигуном, 

ввімкнувши знижену передачу. 

7. Не забувайте про пішоходів. Під час наближення до пішохідних 

переходів знижуйте швидкість, адже людина може підсковзнутися і впасти. 

Велика кількість аварій, у тому числі на зимових дорогах, трапляється 

через відсутність ввічливості. Багатьох аварійних ситуації можна уникнути, 

якщо водії частіше поступатимуться на дорозі.  

Доглянуте авто – менша вірогідність неприємностей на дорозі. 

Правильний догляд за авто – це теж складова безпеки на дорозі, адже 

транспортний засіб безпечний ще й тоді, коли він справний. 

Варто звернути увагу: 

1. Найголовніший пункт безпеки взимку – зимова гума на колесах. У 

технічних характеристиках машини вказано, які повинні бути шини. 

«Перевзувати» машину радять тоді, коли температура знижується до 5ºС. 

Зимова гума м’якша і забезпечує краще зчеплення з дорожнім покриттям. 

Шипована гума ефективна під час ожеледиці. 

2. Захистіть машину від хімічних реагентів та солі, якими обробляють 

дорожнє покриття. Продаються спеціальні мастики, які запобігають 

роз’їданню та іржавінню кузова авто. 

3. Ще один пункт підготовки до зимового періоду – заміна мастила та 

рідини для охолодження двигуна. Останнє особливо стосується тих, хто 

залишає машину на автостоянці на ніч. Рідину замінюють на ту, яка не 

замерзає при сильних морозах. 

4. Очищувач для скла на зиму теж купують спеціальний. Не варто 

робити зимову суміш для склоочисника у домашніх умовах, а краще 

купувати спеціальну в магазинах. Саморобний склоочищувач пошкоджує 

лакофарбоване покриття та гумові ущільнювачі на вікнах. 
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5. Використовуйте спеціальні шкребки та щітки для очищення скла від 

льоду та снігу. Завважте, що використання цих самих шкребків для очищення 

кузова шкодить покриттю. 

6. Стежте, щоб не було намерзання на колесах, адже затвердіння 

гумового покриття сприяє виникненню аварійних ситуацій. Крім того 

посилюється вібрація коліс, від чого страждають кузов та підвіска. 

7. У машині повинно бути тепло. У теплі людина більш зосереджена на 

дорозі та не намагається зігрітися. У той же час зимовий об’ємний одяг 

заважатиме керувати автомобілем і не дозволить правильно працювати 

паскам безпеки. 

 

4 Вимоги охорони праці після закінчення пересування на роботу та з 

роботи 
 

При виявленні ознак переохолодження, обмороження, травми від 

падіння – вжити заходів щодо усунення цих ознак, за необхідності викликати 

лікаря чи звернутись до медичної установи. 

4.1 Переохолодження 

Простуда говорить про бажання організму прикоротити обмін речовин 

та вироблення тепла, а більш енергійна робота нирок попереджує про 

необхідність сховатися від непогоди, розвести багаття та випити гарячого 

чаю. Якщо ви відчуваєте, що починаєте замерзати, необхідно зробити 

інтенсивні фізичні вправи: розмахування руками та ногами тощо. При першій 

можливості необхідно просушити одяг, шкарпетки. В мокрому одязі тіло 

втрачає тепло набагато швидше, ніж у сухому. 

До осіб схильних до переохолодження належать: 

 особи, які багато часу перебували на холоді; 

 люди похилого віку; 

 маленькі діти; 

 особи, що мають проблеми зі здоров’ям; 

особи із захворюванням серця, які викликають порушення кровообігу. 

Ступені обмороження: 

1 ступінь: спочатку з’являється поколювання, біль або печія, а потім 

кінцівки починають ставати блідими і поступово втрачають чутливість, вуха 

червоніють. 

2 ступінь: на обморожених ділянках шкіри утворюються пухирі. 

3 ступінь: поступово починається змертвіння тканин. 

 

5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

5.1 Перша медична допомога при переохолодженні: 

Легкий ступінь переохолодження (озноб, м'язове тремтіння, загальна 

слабкість, трудність пересування, блідість шкіри): 

 одягніть тепло постраждалого, напоїть гарячим чаєм або кавою; 

 заставте виконувати інтенсивні фізичні вправи.  



9 

Середній ступінь переохолодження (синюшність губ і шкіри, 

ослаблене дихання, пульс стає рідшим, з'являється сонливість, втрачається 

спроможність до самостійного пересування): 

 розітріть постраждалого вовняною тканиною, зігрійте під теплим 

душем (якщо його поміщаєте у ванну, то температуру води підвищуйте 

поступово від 30-35ºС до 40-42°С); 

 зробіть масаж усього тіла; 

 тепло одягніть постраждалого та укладіть в ліжко, зігрійте грілками 

(зігрівання повинно бути поступовим, щоб не було різкого перепаду 

температури). 

Важка ступінь переохолодження (з'являється втрата свідомості, 

життєві функції поступово знижуються): 

 негайно викличте лікаря; 

 виконайте всі заходи першої допомоги, як і при середній ступені 

переохолодження. 

 

5.2 Перші дії при обмороженні: 

1. При невеликому обмороженні (супроводжується поколюванням, 

печією) кінцівки, що задубіли, розтирайте долонями чи сухим шарфом, 

диханням, доки вони не зігріються. Вдома зніміть з себе всю холодну одежу. 

Руки можна злегка помасажувати, а стопи розтерти. Також рекомендується 

робити ванни з ледь теплою водою, поступово підвищуючи її температуру до 

температури тіла. Після такої процедури треба добре витертись сухим 

рушником. 

2. При більш серйозному обмороженні (блідість, оніміння кінцівок) 

оберніть уражені ділянки теплими речами чи пов’язками (марля, вата, 

пакети). Викличте лікаря телефоном 103 і не знімайте пов’язки. 

3. Якщо замерзли руки, засуньте їх під пахви чи розтирайте долоні одна 

об одну. Ноги таким чином не зігріти. Треба активно рухатись: присідати, 

бігати, ворушити пальцями ніг. 

4. Випийте гарячий напій: чай, молоко, каву чи какао. 

 

5.3 Що не можна робити при обмороженні: 

 розтиратися снігом. Він може пошкодити шкіри чи занести 

інфекцію. 

 мазати шкіру жиром, оскільки він не дозволяє шкірі «дихати». 

 швидко зігрівати уражені ділянки тіла гарячою ванною, грілками та 

ін. Звичайно, так кінцівки швидко зігріються, але при цьому не будуть 

отримувати з крові кисень. В результаті тканини чорніють і відмирають. 

 

5.4 Якщо Ви провалилися на льоду: 

Широко розкиньте руки по краях льодового пролому та утримуйтесь 

від занурення з головою. Дійте рішуче і не лякайтеся. 
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Намагайтеся не обламувати краї льоду. Поверніться назад в ту сторону 

звідки ви рухались і без різких рухів вибирайтесь на лід, наповзаючи грудьми 

і по черзі витягуючи на поверхню ноги. Головне – пристосувати своє тіло для 

того, щоб воно займало найбільшу площу опори. 

Вибравшись із льодового пролому, відкотіться, а потім повзіть у той 

бік, звідки ви прийшли, і де міцність льоду вже перевірена. Незважаючи на 

те, що вогкість і холод змушує вас побігти і зігрітися, будьте обережні до 

самого берега. 

 

5.5 Надання допомоги потерпілим на льоду 

Надання допомоги людині, яка провалилася під лід, – надзвичайно 

небезпечне заняття, потребує зібраності на виваженості у діях. 

Щоб допомогти терплячому лихо і не потерпіти самому, дотримуйтесь 

наступних правил: 

1. Без потреби не виходьте на лід. Подумайте, чи зможете під час 

надання допомоги впоратись самотужки, чи краще покликати на допомогу 

ще кого-небудь. Якщо поряд нікого немає, то дійте продумано й обережно, 

щоб замість допомоги не погіршити становище. 

2. Протягніть потерпілому довгу жердину, дошку, палицю від лиж, 

лижу, хокейну клюшку або киньте мотузку, зв’язані паски тощо. Якщо вам 

все-таки необхідно вийти на лід, то ляжте на лід і повзіть по поверхні, 

штовхаючи рятувальний засіб перед собою або кидаючи поперед себе 

мотузку чи пасок. Добре, якщо ви одягнете рятувальний жилет. 

3. Будьте якомога далі від ополонки (краю крижини), протягніть 

потерпілому чи киньте рятувальний засіб. Якщо мотузка чи трос закріплені 

на березі і не вистачає довжини, то міцно тримаючись за кінець мотузки 

однією рукою, протягніть потерпілому другу руку. 

4. Витягаючи потерпілого, попросіть його працювати ногами -  так буде 

легше витягнути його з ополонки. Коли ви його витягли, не дозволяйте йому 

підійматись на ноги, нехай він повзе слідом за вами до берега. 

5. Після того, як витягнете потерпілого на берег у безпечне місце, 

викличте “швидку медичну допомогу”, надайте йому першу медичну 

допомогу. 

 

5.6 Послідовність дій при наданні першої допомоги потерпілим у ДТП 

У більшості випадків дорожньо-транспортні випадки відбуваються 

далеко від медичних установ і пунктів зв'язку, за допомогою яких можна 

викликати «швидку допомогу». Саме ця обставина, а також і те, що водії 

раніше інших можуть надати допомогу, зобов'язує їх уміти надавати першу 

медичну допомогу, тобто проводити найпростіші невідкладні заходи для 

порятунку життя потерпілих. Водії автомобілів і інших транспортних засобів, 

причетні і непричетні до дорожньо-транспортного випадку, але знаходяться 

поблизу, зобов'язані негайно зупинитися і надати допомогу людині, яка її 
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потребує. Ненадання допомоги особі, що перебуває в небезпечному для 

життя стані, карається за законом. 

Послідовність дій при наданні допомоги потерпілим повинна бути 

наступна. 

1. Організація виклику «швидкої допомоги». Одному із присутніх 

потрібно негайно подзвонити з мобільного до «швидкої» та міліції, якщо 

мобільний не працює, послати до найближчого телефону із завданням 

повідомити в лікувальну установу і відділення міліції про характер і місце 

дорожньо-транспортного випадку, кількості потерпілих. 

2. Витягування потерпілих з розбитого автомобіля. Дорожньо-

транспортні випадки на дорогах часто супроводжуються складними 

переломами, черепно-мозковими травмами, ушкодженнями хребта. У 

потерпілого може бути відразу кілька травм. Тому виносити його з 

автомобіля треба дуже обережно. Не можна смикати і згинати йому тулуб, 

руки або ноги, витягати їх силою. Треба постаратися усунути все, що 

втримує потерпілого. 

Якщо людина знепритомніла і перебуває в неприродному положенні, 

виносити його з автомобіля потрібно вдвох або втрьох, намагаючись не 

змінювати цього положення. З особливою увагою варто поставитися до 

потерпілих при підозрі на перелом хребта, не переміщати їх без гострої 

потреби, тому що це може викликати параліч. Таку людину потрібно 

покласти на спину або живіт з таким розрахунком, щоб місце ушкодження не 

ущемлялося. 

3. Надання першої медичної допомоги. У витягнутого з автомобіля 

потерпілого потрібно послабити краватку, розстебнути комір, пояс, щоб не 

утруднялось дихання. 

При переломах і вивихах кінцівок необхідно у всіх випадках накладати 

шини, а при їхній відсутності робити фіксацію підручними предметами 

(дошками, прутками); якщо в потерпілого виникла кровотеча, варто вжити 

заходів до тимчасової її зупинки. 

Надання першої допомоги повинне проводитися швидко і не 

заподіювати постраждалому зайвого болю. 

4. Транспортування потерпілих у лікувальну установу. Коли все 

можливе для порятунку потерпілих на місці події зроблено, а «швидку 

допомогу» викликати не можна або ясно, що вона прибуде пізно, потрібно 

подбати про доставку потерпілих у найближчу лікувальну установу. Діяти 

треба з такою ж обережністю і увагою, як і при витягуванні їх з аварійного 

автомобіля. Коли виникає необхідність підняти потерпілого, варто 

користуватися такими способами: 

 встати на коліно збоку від потерпілого, підвести руки під лопатку, 

голову, шию і підняти його; 

 встати на коліна в головах потерпілого, підвести руки під плечі і 

підняти його. 
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Ні при яких умовах не дозволяється самостійне пересування 

потерпілого у випадку ушкодження нижніх кінцівок, черепа, органів грудної 

і черевної порожнини. 

Якщо необхідно перенести потерпілого на носилках, його укладають 

обережно, без струсу і у зручному для нього положенні. Носилки ставлять 

поруч із потерпілим з боку ушкодження. Два чоловіки встають поруч із 

хворим на одне коліно, один з них підводить руки під голову, шию і спину, 

інший - під хрестець і гомілки. Третя людина посуває під потерпілого 

носилки. Піднімати носилки потрібно обережно і одночасно, іти обов'язково 

в ногу, короткими кроками, злегка згинаючи ноги в колінах. При підйомі в 

гору потерпілого переносять головою вперед, при спуску з гори - ногами 

вперед, за винятком випадків ушкодження нижніх кінцівок. Завжди потрібно 

намагатися зберегти потерпілому горизонтальне положення. 

У тих випадках, коли потерпілого необхідно перенести на руках, 

необхідно скористатися наступними прийомами: 

 якщо переносить одна людина, вона підводить одну руку під сідниці, 

іншу - під спину, обережно піднімає потерпілого і несе; 

 якщо переносять два чоловіки, вони стають по обидва боки 

потерпілого на одне коліно — на те, що ближче до голови потерпілого, 

підводять одну руку під спину, а іншу під сідниці, піднімають і несуть не в 

ногу; при несвідомому стані найбільш зручний спосіб перенесення «один за 

одним»; 

 якщо потерпілого можна за станом здоров'я переносити в сидячому 

положенні, то легше це зробити на «сидінні із двох рук», - переносять із 

трьох рук створюють сидіння, а четвертою рукою підпирають спину або на 

«замку» із чотирьох рук. 

Транспортування залежно від характеру ушкодження здійснюють за 

наступними правилами: 

 при переломах кісток черепа, ушкодженнях голови і головного 

мозку, при переломах хребта і кісток таза потерпілого транспортують тільки 

в горизонтальному положенні; 

 при переломах ребер, ключиць найбільш безболісне транспортування 

в положенні сидячи, але коли потерпілий не може сидіти, транспортування 

здійснюють на носилках з наданням йому напівсидячого положення; 

 при пораненнях грудної клітини потерпілого укладають на 

поранений бік або на спину в напівсидячому положенні; 

 при пораненні шиї попереду потерпілому надають напівсидяче 

положення з нахилом голови до грудей убік поранення; 

 при пораненнях живота і при внутрішніх кровотечах потерпілого 

укладають на спину, під коліна і хрестець підкладають подушку або інший 

предмет, що її заміняє; 

 при непритомному стані потерпілого укладають так, щоб голова його 

була нижче ніг. 
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Варто передбачити всі особливості майбутнього транспортування: його 

дальність і якість дороги, мороз і непогоду, характер отриманих травм, стан 

потерпілого; подбати про те, щоб воно не погіршувалося в результаті 

перевезення. У всіх випадках вжити заходів по попередженню і боротьбі із 

травматичним шоком. Якщо відносно недалеко перебуває велика лікарня або 

клініка, краще доставити потерпілого прямо туди, минаючи навіть ближній 

медпункт. Якщо до великої лікувальної установи далеко, пораненого 

потрібно везти в найближчу медичну установу. Після прибуття не виносьте 

його з автомобіля, а попросіть медичних працівників підійти до потерпілого 

оглянути його і вирішити питання про подальші дії 

Ніколи не можна залишати поранених без допомоги і відправляти їх 

без супровідного, котрий може знадобитися, щоб надати необхідну допомогу 

в дорозі. 
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