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попередя(ення шобутового травматизму серед працiвникiв та

здобувачiв освiти Унiверситету

найбiльше небезпек, в тому числi i побутових, оточуе сучасну людину в

техногенному середовищi, яке подiляеться на побутове та виробниче.

побутове середовище - це середовище проживання людини, Що мlстить сукупнlсть

житлових будiвель, споруд спортивного i культурного призначення, а також комунально -
побутових органiзачiй i установ та дачних кооперативiв,

Пiд час ожеледицi в зимовий перiод слiд звертатрI увагу на взуття, в якоN{у повинна

бути пiдошва, яка гарантуе безпечне пересування по слизькiй поверхнi. KpiM того слiд

уважно стежити за поверхнею дороги, по якiй ви пересувастесь, та ходити обережно, не

поспiшаючи.
.Що найпоширенiших побутових небезпек можна вiднести наступнi:
- ураження електричним струмом;
- пожежi (рiзного характеру);
- опiки (рiзного походження);
- рiжучi'iравми (вiд невмiлого користування технiчними приладами);

- отруення (самовiльне);
- ушиби тощо.
Травма - це пошкодження органiзму людини

внаслiдок порушення правил безпечноi поведiнки,
або раптове погiршення if здоров'я

залежно вiд характеру пошкодження травми подiляються на :

- механiчнi,
- термiчнi,
- хiмiчнi,
- електричнi,
- променевi,
- бiологiчнi ,

- психiчнi ,

- комбiнованi.
наслiдки травм можуть бути дуже важкими й призводити до втрати дlсздатносп на

певний час або й на все життя.
НадзвичаЙно багатО люДей отримують травми в побугi, в результатi:
- дорожньо-транспортних пригод;
- пiд час пожеж;

купання в водоймищах;
вiд отруснь та iнших нещасних випадкiв.

Кожна травма виникас в результатi IIеBHIIX причин, зрозуrчriвши

запобiгти випадкам травматизму.
OcHoBHi причини - Itre:

- небезпечна поведiнка поблизу машин та механiзмiв;

- необереrкне поводження з вогнем, електрлIчним струмом;

- вiдхилення вiд норм освiтлення;
- пiдвищений piBeHb шуму тощо.

дналiз стану та причин травматизму свiдчить про те, що найчастlше нещаснl

випадки супроводжуються такими травмуючими дiями:
- наiзди на пiшоходiв та велосипедиотiв;

падiння на дорогах iз транспортних засобiв,

обва-llи в аварiйних примiщеннях, ярах;

падiння предметiв з висоти, вiдлiтання осколкiв;
до-*од*"ння iнстрlментами, рухомимИ частинами механiзмiв, машин;

ураженнЯ u p..ynuiuri вибухУ гz}зу, електРИЧНИIчI струмом, блискавкою;

можна



опiки;
отрусння;

утоплення внаслiдок неправильноТ поведiнки на водi та iнше.

щоб уникнути небезпечних ситуацiй i травм, необхiдно, НасаN,Iперед виконувати
Taki загальнi вимоги безпеки:

- суворо дотримуватися правил безпеки нез;}лежно вiд мiсця перебування:
- удомц на rrрисадибнiй дiлянцi чи на вуличi;
- уникати небезпечних мiсць;
- обирати найнебезпечнiший маршрут свого руху;
- купатися тiльки у спечiально вiдведених для цього мiсцях;
- бути обережним у мiсцях можJIивих обватriв та падiння предметiв з висоти.

Як правило, причиною побутовоi травми являсться особиста необережнiстЬ

потерпiлого.
Щоб запобiгти травматизму _ необхiдно бути навченим та обережним.

Проект вносить: Погоджено:

Вiдповiда-гlьна з питань охорони працi Начальник юри дryрго вiддiлу
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