АВАРІЙНИЙ ВИКЛИК

Пам’ятайте номери «гарячих» телефонів!!!
Пожежна частина – 101
Міліція – 102
Швидка медична допомога – 103
Аварійна газу – 104
Будьте готові швидко і чітко повідомити наступні дані:

Пожежна частина –

101

Міліція –

102

Прізвище, ім’я та по батькові

Прізвище, ім’я та по батькові

Адреса

Рік народження

Ваш номер телефону
Де, що і як горить (за потреби,

Адреса
Що трапилося і де (за потреби,

як проїхати)

як проїхати)

Чи є потерпілі

Номер

телефону (домашній,
мобільний)

Швидка допомога – 103

Аварійна газу – 104

Привід виклику (що турбує, який

Адреса (за потреби, як

стан хворого, температура тощо)

проїхати)

Прізвище, ім’я та по батькові
хворого

Прізвище, ім’я та по батькові
Номер телефону

Вікхворого

Звідки витік газу, чи сильний

Адреса (за потреби, як проїхати)
Контактний телефон

запах
Будьте готові вислухати
рекомендації, як діяти до
приїзду аварійної служби

Бережіть ліс та хлібні лани
від пожеж!

Проводячи дозвілля в лісовій та парковій зоні,
не забувайте дотримуватися вимог пожежної безпеки!
Пожежу в лісі можуть спричинити:
Необережно кинутий сірник або недопалок.
Залишене без догляду або не загашене вогнище.
Ганчірка, просякнута мастилом, бензином, гасом чи іншою
пально-мастильною речовиною.
Заправка паливного баку машини при працюючому двигуні.
Залишена на сонячній галявині скляна пляшка чи уламок
скла, які можуть спричинити самозаймання: фокусуючи
сонячне проміння, вони здатні спрацювати як запалювальні
лінзи.
Бережіть від пожеж хлібні лани!
Не паліть та не розводьте багаття поблизу хлібних
масивів.
Слідкуйте за тим, щоб діти не бавилися сірниками,
запальничками, смолоскипами.
Не полюйте в хлібних масивах та поблизу них.
Розміщуйте стоянки не ближче 100 метрів від хлібних
ланів.

5
смертельних
пішохода
“Укравтодор”

помилок
всім

батькам

рекомендує переконатися, що ні
вони, ні їхні діти не схильні
до подібних помилок.

міф 1
Зелене світло означає, що можна переходити дорогу з повною
впевненістю у власній безпеці.
Насправді зелене світло означає, що необхідно зупинитися і
озирнутися в пошуках машин. Перед тим як зійти з тротуару,
слід подивитися ліворуч, праворуч і потім знову наліво. І
тільки потім, переконавшись, що життю нічого не загрожує,
можна переходити на протилежний бік вулиці, продовжуючи
дивитися направо і наліво. Крім того, необхідно бути уважним
щодо транспортних засобів, які роблять правий поворот на
червоне .
міф 2
«Зебра» – гарант безпеки.
Насправді ви можете переходити по «зебрі», але перед цим
обов’язково озирніться по сторонах, як і в попередньому
випадку. На пішохідному переході не можна зупинятися,

відволікатися , щось піднімати і гратися.
міф 3
Якщо ви бачите водія, водій бачить вас.
Насправді водій може не бачити вас. Перед тим, як перетнути
проїжджу частину переконайтеся, що водій бачить і пропускає
вас.
міф 4
Водій зупиниться, якщо ви стоїте на пішохідному переході або
переходите вулицю на зелене світло.
Насправді, як і в попередньому випадку, водій може вас не
помітити. Він може порушувати правила і намагатися проїхати на
заборонний сигнал світлофора або може повертати, не озираючись
у пошуках пішоходів. Тому, перш ніж перетинати проїжджу
частину, необхідно знову-таки переконатися у власній безпеці.
міф 5
Носити світлий одяг вночі достатньо для того, щоб бути
помітним на дорозі.
Насправді світле не робить вас видимим вночі . Необхідно мати
з собою предмет зі світловідбиваючими елементами, щоб «
засвітитися» на дорозі. Ще одна важлива порада для руху по
нічних вулицях – завжди йдіть назустріч руху.

