
Щороку в Житомирській області трапляються випадки загибелі людей 

внаслідок ураження електричним струмом, в тому числі з дітьми.  Головною 

причиною цих трагедій стали порушення правил поводження з електричними 

приладами та джерелами електричного струму. 

    Для запобігання ураження електричним струмом слід дотримуватись 

наступних правил: 

 - ніколи не приступайте до ремонту електричних приладів не відключивши 

їх від напруги; 

 - не використовуйте електричні прилади поблизу води; 

 - якщо вдома є маленькі діти, переконайтеся, що ви надійно закрили від них 

електророзетки; 

 - не можна не тільки торкатися, але й наближатися до обірваних дротів на 

відстань ближче, ніж 8 метрів; 

 - перш ніж проводити будь-які розкопки ґрунту механізмами та ручним 

способом, переконайтесь у відсутності в районі розкопок кабельних ліній 

електропередач; пошкодження підземної кабельної лінії може стати 

причиною електротравми; 

 - смертельно небезпечно проникати в електричні розподільчі пристрої, 

трансформаторні підстанції, електросилові щити тощо; на всіх таких 

електричних пристроях нанесені спеціальні попереджувальні знаки 

електронебезпеки, вони постійно перебувають під високою напругою; 

 - при виявленні провислих чи обірваних дротів треба негайно організувати 

охорону місця пошкодження, огородити небезпечну зону, попередити 

присутніх про небезпеку наближення до місця пошкодження та негайно 

повідомити чергового диспетчера Житомирського району електромереж (34-

25-21; 48-26-53) або міського інформаційного центру (15-80). 

  

Ніколи не наближайтесь до постраждалого від електричного струму, якщо ви 

не впевнені, що джерело живлення відключене. Якщо оголений провід 

знаходиться на корпусі автомобіля, запропонуйте пасажирам не рухатись і 

залишатися в машині до приїзду фахівців. 

  

Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом 

полягає у наступному: 

 - припинити дію електричного струму на потерпілого (вимкнути рубильник 

чи вимикач, швидко викрутити запобіжник, відкинути дротини сухою 

дошкою або відтягнути потерпілого за сухий одяг); 

 - терміново викликати швидку медичну допомогу; 

 - якщо потерпілий при свідомості, слід лише заспокоїти його, напоїти 

теплим чаєм, відігріти; 

 - при зупинці дихання, розвитку стану клінічної смерті - негайно приступити 

до реанімаційних заходів (штучна вентиляція легень і непрямий масаж 

серця). 

    



Пам'ятайте, що потерпілий до приїзду лікарів мусить обов'язково лежати, ні в 

якому разі не дозволяйте йому підводитися. 

  
 


