
Що робити при виникненні надзвичайних випадків?

• Попробувати виникші випадки (витік, пожежа чи небажані реакції хімічних 
речовин) по можливості зліквідувати власними силами та засобами.

• Про витік, пожежу, небажанні реакції хімічних речовин чи вибух, котрими 
неможливо заволодіти, зразу ж повідомити диспечера пункту пожежної 
охорони.

• Згідно можливості надати першу допомогу пораненим чи потерпівшим 
особам, тобто забезпечити прохід дихальних шляхів, зупинити кровотечу, для 
потерпівших без дихання та пульсу, до приїзду лікаря проводити зовнішній 
масаж серця та штучне дихання, реалізувати протишокові заходи, зокрема 
припинити послідуюче поступання хімічних речовин в організм. 

• Виявлене чи передбачене поранення чи пошкодження осіб, при яких не 
справилися непрофесіональною першою допомогою, повідомити невідкладну 
медичну допомогу (швидку медичну допомогу, у крайньому випадку авіаслужбу 
допомоги) та пожежну охорону (витягання осіб).

• По можливості та здібності співпрацювати із загоном особливого призначення 
під час, ними вживання заходів (виявлення та ліквідація подій) та з органами 
слідства під час розслідування джерела, причин і проходження події.

• Кожну, та саму найменшу подію (дрібне зранення, ,,майженегоду”) виникше 
під час роботи з хімічними речовинами записувати, як найточніше виявити її 
джерело та докладно розслідувати її причини.

• Усі недоліки виявлені під час розслідуваня події відсторонити, заходи із 
заключення слідства вписати до внутрішніх робочих та правил по безпеки для 
проводження чинності і обслуговування технічного обладнання.

• Постійно дотримувати принципи безпечного обходження з хімічними 
речовинами та безпечної роботи технічного обладнання, у яких розміщені ці 
речовини, технічне обладнання на протязі робочого часу утримувати 

 у стані здібному для безпечної, надійної та безрозладної роботи так, щоб до 
небажанних подій було щонайменше.

• Там, де оброблені відповідні документи, під час виникнення події діяти 
згідно плану забезпечення першої допомоги (виклику, організації та наданні) 
– ,,травматологічний план”, плану для аварійної допомоги і вживання заходів 
– ,,аварійний план”, план евакуації, тимчасовий план та інші.

• Завжди уважно зважити стан безпеки як поранених, так не поранених осіб для 
того, щоб згідно конкретної ситуації залишаться на місці (сховані на робочих 
місцях) будуть виведені чи винесені (виведення) з місця загрози, зібрані на 
визначених місцях, звідти будуть евакуовані, у випадку і сховані 

 у приміщеннях, для цього призначених та устаткованих.
• При всякій чинності зберігайте спокій та розважливість. Поводьтеся по 

людському. У випадку надзвичайних подій дзвоніть по: 
     

 

Для Національного інформаційного центру (Чеський Focal Point) 
розпрацював дослідницький інститут безпеки праці, в.в.і.
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