БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНИМИ
Основними умовами безпеки є:
правильний вибір і обладнання
місць купання

суворе дотримання правил поведінки
під час купання на плавзасобах на воді

постійний контроль за дітьми
біля води з боку дорослих

навчання дітей плаванню

Умови безпеки купання дітей
Організоване купання:

1

Напередодні купального сезону відповідними керівниками визначаються місця
для купання дітей

7

Діти допускаються до купання після
огляду їх лікарем

2

Місця купання обладнуються рятувальним
постом з рятувальними засобами. На місці
купання дітей ретельно перевіряється дно
водолазними службами, про що складається акт перевірки

8

Купатися дозволяється через 1,0–1,5
години після приймання їжі

9

Під час купання обов’язкова присутність
медпрацівника

3

Вимірюється температура води і повітря

10

Особа, відповідальна за безпеку дітей,
повинна нагадати дітям правила поведінки на воді до початку купання, увійти
у воду першим, й перебувати там до
закінчення купання

5

Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду при швидкості вітру до
10 м/сек, температурі води – не нижче
+18°С, повітря – не нижче +24°С

11

Не дозволяється входити у воду розпашілим і спітнілим

6

До купання допускаються групи дітей до
10 осіб, під спостереженням одного
дорослого, який уміє добре плавати і знає
заходи рятування на воді

12

До і після купання обов’язково проводиться перевірка дітей

4

Купання дітей дозволяється в спеціально
обладнаних місцях під наглядом дорослих
(педагогів або батьків)
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НА ВОДІ!
Під час купання забороняється:
Залазити на попереджувальні знаки, буї, бакени
Пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, високих
берегів
Стрибати у воду з човників, катерів, споруджень,
не призначених для цього
Плавати на плавзасобах у місцях, відведених
для купання
Вживати спиртні напої дорослим, що контролюють купання дітей
Підпливати близько до плавзасобів, які йдуть
неподалік від місць купання
Подавати помилкові сигнали небезпеки
Заходити глибше, ніж по пояс, дітям, які не вміють
плавати
Допускати у воді грубі ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг у воді
Використовувати для плавання такі небезпечні засоби,
як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та
інше знаряддя, не передбачене для плавання
Забруднювати воду і берег (кидати пляшки, банки,
побутове сміття), прати білизну у місцях, відведених
для купання

Індивідуальне купання дітей:

1

Купання дозволяється в присутності рідних,
родичів або знайомих, що вміють плавати

5

Купатися дозволяється через 1,0–1,5 години
після приймання їжі

2

Купання дозволяється в спеціально відведених місцях

6

Не дозволяється входити у воду розпашілим
і спітнілим

3

У воду треба заходити повільно

7

4

Купатися дозволяється в спокійну безвітряну
погоду при швидкості вітру до 10 м/сек, температурі води – не нижче +18°С, повітря – не
нижче +24°С

Дорослі зобов’язані постійно спостерігати
за дітьми, які купаються
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