
ПАМ’ЯТКА З БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

 ПІД ЧАС ЗИМОВИХ КАНІКУЛ 

 

Зимові канікули – пора відпочинку, свят та розваг. Для того, 

щоб канікули були веселими й корисними, необхідно 

пам’ятати про безпечну поведінку 

 

 

 

 Пам’ятайте і виконуйте правила переходу вулиць і доріг. 

 Не грайтесь на тротуарі, біля доріг. 

 Дотримуйтесь правил посадки в трамвай, тролейбус, автобус. 

 На зупинці не стійте близько біля дороги. 

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

повідомити дорослих. 

 Не можна розпалювати вогнища і кидати у вогонь карбід, солярку, бензин тощо. 

 Не підходьте до ліній електромереж. Якщо дріт обірваний, повідомте дорослих. 

 Не грайтесь біля залізничного полотна, не кладіть на рейки предмети, не кидайте 

нічого у вікна потягу. 

 Не лазьте по ярках і на будівельних майданчиках. 

 Обережно користуйтесь побутовими електричними приладами: телевізором, 

праскою, холодильником. 

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

відсутності дорослих. 

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

обідом. 

 У вільний час грайтесь у дворі на дитячому майданчику. 

 Будьте обережні на тонкій кризі. Не катайтесь на санчатах, ковзанах та лижах 

біля водоймищ з тонкою кригою 

 Не катайтесь на ковзанках біля проїжджої частини вулиці. 

 Не торкайтеся вологими руками металевих предметів на морозному повітрі. 

 Дотримуйтесь відповідних правил поведінки в громадських місцях. 

 Не використовуй піротехнічні засоби  - це небезпечно! 

 Не використовуй відкритий вогонь (свічки, бенгальські вогні тощо) у 

приміщеннях біля новорічної ялинки – це може призвести до пожежі! 

 Для прогулянки вдягайся зручно і тепло, щоб не застудитися 

 Будь особливо уважним, проходячи біля будинків або високих дерев. Спершу 

впевнись у відсутності загрози падіння льодових наростів.                     

Якщо це можливо, тримайся на відстані від будинків та інших споруд, 

обираючи найбільш безпечний маршрут руху.              

 

Щасливих канікул! Наберіться сил перед новим етапом навчання! 


