
Пам'ятка для учнів на час весняних канікул 

До уваги учнів! 

З метою попередження нещасних випадків, травматизму та недопущення 

створення кримінальних ситуацій пропонуємо вам ознайомитись із правилами 

техніки безпеки під час весняних канікул,  з обов’язковим їх дотриманням: 

 Дотримуйтеся заходів профілактики COVID-19. Часто і ретельно мийте руки з 

милом чи обробляйте антисептичними засобами; під час кашлю і чхання 

прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя; уникайте тісного контакту з 

людьми, у яких присутні симптоми захворювання; виходячи з дому одягайте 

захисну маску. 

 Пам’ятайте і виконуйте правила дорожнього руху, переходьте вулиці та дороги 

тільки у спеціально відведених місцях. 

 Не грайтесь на проїжджій частині та тротуарі, біля доріг. 

 Не беріть в руки вибухонебезпечні предмети, а у випадку їх виявлення, 

обов’язково повідомте дорослих. 

 Не грайтеся сірниками та іншими легкозаймистими предметами. Будьте обережні 

з газом, не вмикайте його без дозволу батьків та без потреби. 

 Не розпалюйте вогнища та не бавтеся з вогнем. Багаття дозволяється розводити 

тільки дорослим з дотриманням правил пожежної безпеки. 

 Не підходьте до ліній електромереж.  Якщо провід обірваний, повідомте 

дорослих. 

 Не грайтеся на будівельних майданчиках. 

 Обережно користуйтесь побутовими електричними приладами: телевізором, 

праскою, холодильником та ін. Не торкайтеся оголених проводів. Виходячи з 

дому, перевірте, чи усі електропобутові прилади вимкнені. 

 Не влаштовуйте ігри поблизу водоймищ. 

 Не відходьте далеко від будинку і не впускайте в дім незнайомих людей у 

відсутності дорослих. 

 Не розмовляйте з незнайомими людьми, не беріть від них подарунки. 

 Не сідайте в автомобіль до незнайомців. 

 Не грайтеся з бродячими собаками і кішками. Мийте руки після ігор, перед їжею. 

 Дотримуйтесь відповідних правил поведінки в громадських місцях. 

 Не використовуйте піротехнічні засоби – це небезпечно! 

 Для прогулянки вдягайтеся зручно і тепло, щоб не застудитися. 

 Не йдіть з дому, не повідомивши батьків. 

ШАНОВНІ БАТЬКИ! 

Бережіть життя і здоров’я своїх дітей! Відпускаючи дітей на прогулянку, 

контролюйте, де і з ким Ваші діти, чим вони займаються.  

Постійно нагадуйте про правила власної безпеки! 


