Правила безпеки під час використання
новорічних гірлянд
Пам’ятка для батьків
У період зимових свят досить часто причинами виникнення пожеж чи отримання
опіків є неякісне світлотехнічні вироби, зокрема гірлянди.
 Перш ніж купувати гірлянду, пересвідчитесь в її якості, урахувавши, що
найчастіше нещасні випадки трапляються через неякісні комплектуючі
світлотехнічні виробів
 Нестандартні штепсельні вилки, конструкція яких призводить до
проблем під час підключення гірлянд до мережі електропостачання і
навіть до ураження електричним струмом;
 Дуже тонкі дроти, не захищені від можливих пошкоджень висмикування, скручування;
 Проблискові пристрої з отворами, не захищені від потрапляння
всередину фольги та інших металевих прикрас, що може призвести до
ураження електричним струмом;
 Неякісні легкозаймисті пластичні матеріали, що можуть спричинити
пожежу.
 Зверніть увагу на наявність маркування та інструкції з використання
гірлянди.
 Утримуйтесь від придбання гірлянд у разі відсутності маркування та
інструкції з використання.
 Перевірте на маркуванні наявності інформації про :
 Виробника, постачальника, торгову марку, торговий знак;
 Модель або тип виробу;
 Нормовану напругу ;
 Потужність;
 Сферу використання - для внутрішнього та /або зовнішнього
використання4
 Знак відповідності вимогам технічного регламенту.
 Уважно прочитайте інформацію в інструкції щодо заміни світлотехнічних
елементів гірлянди, чи можлива вона, чи дозволено її проводити.
 Не намагайтесь самотужки розбирати чи ремонтувати гірлянду.
 Виходячи з приміщення, вимикайте гірлянду з електромережі.
 Не допускайте надмірних механічних впливів на гірлянду.
 Не піддавайте впливу зовнішніх кліматичних чинників гірлянди,призначені
для внутрішнього використання.
 Суворо дотримуйтесь правил техніки безпеки під час використання гірлянд і
не дозволяйте користуватися ними дітям.

Допомога дитині при потраплянні стороннього предмета в око
Пам’ятка для батьків
Якщо дитині потрапив в око сторонній предмет, важливо виявити, чи сторонній предмет
потрапив на поверхню очних яблук і залишається на внутрішній стороні повіки, чи ситуація
небезпечніше – предмет проник в очні тканини.
Ознаки потрапляння стороннього предмета на поверхню очних яблук:







Біль та різь в оці;
Почервоніння ока;
Сильне подразнення;
Сльозотеча;
Дискомфорт при морганні;
Поява світлобоязні у дитини.









Дії дорослого
Заспокойте дитину та посадіть на добре освітлене місце.
Вимийте ретельно руки з милом і уважно огляньте око дитини.
Витягніть нижню повіку вниз і попросіть дитину подивитися вгору. Потім
відтягніть верхню повіку і попросіть подивитися додолу.
Промийте око водою для видалення стороннього предмета : візьміть шматочок
бинта, обмотайте ним пальці, розкрийте повіки дитини ширше та лийте воду з
невеликим напором, рухаючись у напрямку від зовнішнього куточка ока до
внутрішнього.
Візьміть частину носової хустинку або бинт, змочіть її краєчок водою чи очним
антисептиком і спробуйте вилучити сторонній предмет, якщо після ретельного
промивання він так і залишився в оці .
Закапайте око розчином антисептика для очей після видалення з нього
стороннього предмета.

Зверніться до лікаря, якщо :





Видалити сторонній предмет не вдається;
Сторонній предмет розірвав тканини і глибоко застряг в оці;
Вдалося вилучити сторонній предмет з ока дитини, проте скарги не припинилися;
У разі потрапляння стороннього предмета в око різко погіршується зір.

Ознаки проникнення стороннього предмета в очні тканини:





Сльозотеча;
Неприємні відчуття при кліпанні перетворюються на постійний колючий біль ;
Дитина перестає розуміти, вилучено сторонній предмет чи ні;
Незважаючи на кліпання, положення предмета в оці не змінюється.
Дії дорослого





Не намагайтесь видалити сторонній предмет самостійно, аби не завдати більшої шкоди.
Накрийте око марлевою пов’язкою ( чистою носовою хусткою, клаптиком тканини),
змоченою спеціальним антисептиком так, щоб вона не тиснула на око.
Транспортуйте дитину з пораненим оком до лікарні.

Допомога дитині про потраплянні стороннього предмета
в дихальні шляхи
Пам’ятка для дорослих
Найнебезпечнішим є потрапляння сторонніх предметів у верхні дихальні шляхи
– носову порожнину, носоглотку, рото глотку, гортань, - окільне це може призвести
до миттєвої загибелі або інвалідності дитини.
Потрапляння сторонніх предметів у дихальні шляхи може призвести до
травмування, асфіксії. Найчастіше в дихальні шляхи дитини потрапляють дрібні
предмети: намистинки, кульки, деталі конструкторів, ґудзики, ягоди, насінинки,
камінці, монетки тощо.
Усі маніпуляції необхідно проводити негайно. Якщо поруч з дитиною опинилося
двоє дорослих, один має викликати швидку, другий - розпочати надавати першу
долікарську допомогу.

Ознаки потрапляння стороннього предмета в порожнину носа:









Утруднення носового дихання ;
Чхання;
Закладеність носа;
Носова кровотеча;
Біль у носі;
Сльозотеча;
Головний біль;
Поява рясних односторонніх виділень з неприємним запахом, якщо предмет
тривалий час перебував у носовій порожнині;
 Пошкодження шкіри біля входу в ніс і на верхній губі.
Дії дорослого
 Попросіть дитини дихати ротом.
 Затисніть вільну половинку носа дитини і попросіть її висякатися сильним
видихом у ніс.
 Затуліть вільну ніздрю та сильно видихніть у рот дитини, якщо вона не може
висякатися.

Зверніть увагу! Не застосовуйте самостійно інструменти для видалення стороннього
предмета. Так можна пошкодити слизову оболонку носа, проштовхнути сторонній
предмет у вузький кістковий прохід, виштовхнути крізь носоглотку і гортань або трахею.
Якщо намагатися витягти сторонній предмет пальцем або пінцетом, найчастіше це
призводить до проштовхування його ще глибше.

 Відвезіть терміново дитину до лікарні, якщо не вдалося досягти
бажаного результату після двох- трьох спроб.
 Не давайте дитині істи і пити дорогою до лікарні, бо під час медичних
маніпуляцій може знадобитися анестезія.
Ознаки потрапляння стороннього предмета в гортань чи трахею :








Раптове погіршення самопочуття;
Болісний кашель з блювотними позивами;
Свистяче дихання;
Зміна голосу;
Синюшність шкіри та слизових оболонок;
Ускладнення дихання;
Слинотеча.
Дії дорослого

 Якщо різке і сильне відкашлювання не призводить до видалення
стороннього предмета, покладіть дитину на спину, відхільть її голову
назад і через відкритий рот огляньте ділянку гортані .
 Якщо сторонній предмет великого розміру , може винукнити спазм
голосових складок. Так цей предмет міцно фіксується, а просвіт
голосової щілини стає повністю закритим, що викликає задуху. У
цьому разі укладіть дитину животом на зігнуте коліно, нахиліть її
голову як нижче долілиць й ударами рукою по спині стрясайте грудну
клітку, надавлюючи при цьому на ділянку шлунка.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Не можна бити між лопаток кулаком або ребром долоні! Так
можна по школити хребет.

 Якщо сторонній предмет потрапив доволі глибоко , то з кожним
вдихом він може йти глибше, подразнюючи слизову оболонку гортані
або трахеї. Подразнення може спричинити набряк голосових складок,
спазм голосової щілини і задуху. Також сторонній предмет у
дихальних шляхах може повністю перекрити доступ повітря. У цьому
разі треба негайно викликати швидку медичну допомогу.

