
У школярів літні канікули - найулюбленіші і найдовші. Когось батьки 

відправили до бабусь у село, когось - в літні табори, а інші залишились вдома. 

Так чи інакше, діти і підлітки будуть довго знаходитись без нагляду, що 

загрожує наслідками - влітку число нещасних випадків з дітьми збільшується в 

рази. 

Дотримання елементарних правил поведінки на канікулах в літній період 

допоможе не затьмарити літній відпочинок, а батькам - максимально 

убезпечити своїх дітей від потенційних проблем. 

Дитина, яка проводить літній період з батьками, так само підлягає під різні 

небезпеки. Батьки чітко повинні самі засвоїти правила поведінки в літній 

період, дотримуватися їх і навчити цьому дітей. 

 щоб уникнути непередбачених ситуацій з дітьми, Богуславський РС 

переконливо просить вас: 

 - строго контролювати вільний час ваших дітей; 

 - здійснювати купання на водоймах тільки у встановлених місцях і в вашій 

присутності; 

 - обов'язково поясніть дітям, що вони не повинні купатися поодинці, а також 

пірнати в незнайомому місці; 

 - дорослий, який доглядає за дітьми, що купаються, повинен сам вміти плавати, 

надавати першу допомогу. 

Не останнє місце серед дитячого травматизму займає необережне поводження з 

вогнем та електроприладами. Відсоток пожеж, що виникають від так званих 

дитячих пустощів з вогнем, стабільно високий і часто наслідки таких пожеж 

трагічні. Найчастіше діти грають із сірниками, розводять багаття. Місця для 

здійснення подібних «подвигів» вони нерідко вибирають самі невідповідні: 

квартири, горища, двори, сходові майданчики, підвали. Поясніть небезпеку 

підпалу тополиного пуху і сухої трави, розкажіть, що вони можуть швидко 

розповсюджувати вогонь, тим більше в жаркий сухий день. 

Залишаючи вдома своє чадо, обов'язково нагадайте йому правила пожежної 

безпеки і поясніть дитині як же потрібно поводитися в разі пожежі. Необхідно 

навчити дитину, як і в яких випадках дзвонити на короткі номери екстрених 

служб. Дитина повинна назвати своє прізвище, адресу та повідомити про 

причину дзвінка. Слід уточнити, що не можна балуватися і набирати номери 

без потреби. 



До опіків різного ступеня тяжкості і, що найсумніше, до смерті може привести 

нехтування правилами електробезпеки. Влітку діти часто залишаються вдома 

самі, тому поясніть їм правила поведінки з електроприладами, розкажіть, що їх 

не можна залишати без нагляду і брати мокрими руками. А також не можна 

засовувати в розетку предмети і висмикувати з розетки вилку за провід. Не 

менш важливо розповісти дітям про небезпеку обриву електричних дротів, які 

зустрічаються під час літніх бур. Розкажіть, що, щоб уникнути ураження 

електричним струмом, такі дроти не тільки не можна чіпати руками, але і навіть 

наближатися до них, особливо якщо навколо сиро. Про випадки обриву 

проводів треба негайно повідомляти дорослим і викликати відповідну службу. 

Частим місцем для ігор стають ями, канави, незвідані території і навіть ліс. З 

точки зору дитини це ідеальне місце для ігор, а для батьків - мінне поле з 

неприємностей і суцільний головний біль. 

Щоб діти за літо відпочили і залишилися здоровими пам'ятайте, що чим 

частіше Ви нагадуєте дитині нескладні правила поведінки, тим більша 

ймовірність, що він їх запам'ятає, і буде виконувати. Зробіть все, щоб 

відпочинок Ваших дітей пройшов благополучно і не був затьмарений травмами. 
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