
«Хімічні аварії. Правила поведінки при НС» 

 Аварії (катастрофи) на підприємствах, транспорті та 
продуктопроводах можуть супроводжуватися викидом 
(виливом) в атмосферу і на прилеглу територію небезпечних 
хімічних речовин (НХР), таких як хлор, аміак, синильна 
кислота, фосген, сірчаний ангідрид тощо. Це являє серйозну 
небезпеку для населення, адже заражене повітря вражає 
органи дихання, а також очі, шкіру та інші органи. 
 
 
 
 
 
 

Як розпізнати появу НХР? 

 Вибухи, вогонь, поява крапель, димів та туманів дивного кольору і невідомого 

походження, наявність специфічних сторонніх запахів. 

 Несподівана масова загибель тварин (комах), поява моментально засохлого листя. 

Заходи безпеки! 

 Включіть радіоприймач чи телевізор, слідкуйте за інформацією на інтернетсайтах 

відповідних служб. 

 Забезпечте гермитезацію житлових приміщень, вимкніть електроприлади та газ. 

 Закрийте ніс та рот змоченою у воді тканиною, вдягніть чоботи, плащ та головний 

убор. 

 При необхідності евакуації – якомога швидше, але без паніки, спускайтеся з квартири 

сходинками, а не ліфтом. 

 Рухайтеся перпендикулярно напрямку вітру на відстань не менше 1,5км від 

попереднього місця перебування. Не біжіть, щоб уникнути підняття пилу. 

 Не торкайтеся оточуючих предметів, не наступайте на краплі рідини. 

 Під час аварії та евакуації, перебуваючи на відкритому просторі, не пийте та не 

приймайте їжу. 

 При поверненні до місць постійного проживання, вхід в житловві приміщення, 

виробничі будівлі, підвали та інші споруди дозволяється тільки після їх контрольної 

перевірки на вміст небезпечних речовин в повітрі. 

Симптоми отруєння: 

 Нудота, утруднене дихання. 

 Запалення слизових оболонок та шкіри, наявність пухирів, подразнення очей. 

 Поява почуття страху, загальне збудження, емоційна нестійкість. 

 Загальне ураження, при якому страждають печінка, нирки, серце, легені, нервова 

система, головний мозок. 

Домедична допомога. 

 При можливості, організуйте виклик швидкої допомоги.  

 Зніміть (при наявності крапель) заражений одяг. 

 Випийте солону воду, щоб компенсувати втрату води та солі. 

  При сильному подразненні шкіри, дихальних шляхів та слизових оболонок очей 

обробіть шкіру мильним розчином – промивайте кожне око, не натискаючи на нього, в 

напрямку від носа до зовнішнього краю, впродовж 15 хвили. 

 Прийміть засоби, які тонізують серцвое-судинну систему. 
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