
«Непридатні пестициди. Правила поведінки при НС» 

  
Пестици ди (від лат. pestis —зараза, caedo — 

вбиваю) — речовини, які використовуються 

в сільському господарстві, для контролю за 

розмноженням та попередження появи 

сільськогосподарських шкідників (шкідливими 

або небажаними мікроорганізмами, рослинами і 

тваринами). Непридатні пестициди – 

високотоксичні хімічні речовини, що негативно 

впливають на здоров’я людини та довкілля. 

 

Як розпізнати? 

 Напівзруйновані будівлі без даху, вікон 

та дверей. 

 Різкий, неприємний запах хімікатів у воді або повітрі. 

 Багаторічна відсутність дерев, кущів і трави в місцях, де були розсипані (розлиті) або 

закопані речовини. 

 

Заходи безпеки! 

 Не підходьте без захисного одягу, взуття, респіраторів та окулярів. 

 Не використовуйте для оброблення рослин на власному городі. 

 Не використовуйте будівельні матеріали та тару зі складів з пестицидами. 

 Не дозволяйте гратися дітям поблизу складів з будь-якими хімічними речовинами. 

 Не вирощуйте нічого поблизу складів  з будь-якими хімічними речовинами чи місцях їх 

розливу (розсипання). 

 Не використовуйте воду для пиття чи поливу з джерел, що розташовані поблизу від 

складських приміщень пестицидів. 

 Не купайтеся та не ловіть рибу у водоймах, які знаходяться поблизу складів з 

непридатними пестицидами. 

 

Симптоми отруєння (проявляються через 15-60 хвилин)! 

 Загальна слабкість, запаморочення. 

 Підвищення слино- та потовиділення, температури тіла. 

 Поява вологого кашлю, бронхоспазмів, утрудненого дихання. 

 Нудота, болі у животі, блювота. 

 Підвищення артеріального тиску, виникнення аритмії різного виду. 

 У важких випадках  - м’язове сіпання в основному мязів обличчя), судоми та кома. 

 

Перша допомога. 

 Покиньте місце де знаходяться пестициди. 

 Зніміть одяг. Який міг просякнути токсичною речовиною. 

 Прийміть душ з милом. 

 У разі потрапляння пестицидів на шкіру, проведіть дезінфекцію, протерши уражені 

ділянки будь-яким кислотно-лужним розчином. 

 Якщо отрутохімікати потрапили до ротової порожнини та глотки, викличте блювоту, 

промийте шлунок та прийміть активоване вугілля (сорбент). Через 10-15 хвилин 

прийміть проносне (30г марганцівки на склянку води). 

 Якомога швидше зверніться до лікаря!  
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