Інструкція №18-БЖ
з безпеки життєдіяльності для учнів під час осінніх канікул
1.Загальні положення.
Інструкція встановлює правила безпеки життєдіяльності для учнів школи під час
осінніх канікул.
Інструкція з безпеки життєдіяльності під час осінніх канікул є обов’язковою для всіх
учнів школи.
Всі учні школи перед осінніми канікулами повинні пройти інструктаж із безпеки
життєдіяльності, написати попереджувальні диктанти.
2.Вимоги з безпеки життєдіяльності під час осінніх канікул.
2.1. Дотримуйтесь правил вуличного руху. Обирайте для руху лише безп ечні
маршрути, рухайтесь уздовж доріг. Будьте обережними при переході переїздів, вулиць,
доріг із одностороннім і двостороннім рухом, поводьтеся добре на зупинках
громадського транспорту та в громадському транспорті, не грайтеся у місцях руху
транспорту, уникайте загрозливих для життя та здоров’я ситуацій.
2.2. Будьте обережні з вогнем та швидкогорючими речовинами. Не намагайтеся
самостійно гасити вогонь – викличте пожежників (101). Пам’ятайте про небезпеку ігор з
вогнем; не залишайте без нагляду газо- та електроприлади. У разі виникнення
небезпечної ситуації, заспокойтеся, заспокойте оточуючих. Оцініть стан аварійної
ситуації. Не намагайтеся самі усунути несправності, а викличте відповідну службу (газ –
104, пожежа - 101). Пам’ятайте про безпечну поведінку з газовими приладами, небезпеку
гри із сірниками, запальничками, легкозаймистими рідинами, безпечну поведінку з
нагрівальними приладами.
2.3. Не беріть у руки незнайомі предмети.
2.4. Не використовуйте вогнепальну зброю.
2.5. Будьте обережні біля водоймищ.
2.6. Скрізь і завжди пам’ятайте про правила для учнів.
2.7.Дотримуйтесь правил особистої гігієни. Завжди тримайте тіло і приміщення, де
ви живете, в чистоті.
2.8. Пам’ятайте про правила поведінки в громадських місцях.
2.9. Не крадьте чужого майна.
2.10. Дотримуйтесь режиму дня. Будьте вдома о 21.00 год.При появі сторонньої
особи, яка застосовує протиправні дії щодо вашої безпеки життєдіяльності або
оточуючих, викличте міліцію (102).
2.11. У випадку травмування вас чи когось із вашого оточення зверніться до
медичних служб, викличте швидку допомогу (103).
2.12. Поводьте себе безпечно на ігрових і спортивних майданчиках: користуйтеся
безпечно спортивним обладнанням ігрових майданчиків, будьте уважними при рухливих
іграх.
2.13. Будьте безпечними при перебуванні у групах дітей: не створюйте конфліктних
ситуацій, не пустуйте, дотримуйтесь правил поведінки.

