
ВИЯВИЛИ ОБІРВАНИЙ ДРІТ?

ОБІРВАНИЙ ДРІТ ЗАЧЕПИВ АВТО?

ПАМ’ЯТКА БЕЗПЕКИ

Не панікуйте. 
Зупиніться. Озирніться

Після виходу з зони ураження, попередьте 
про небезпеку людей навколо

Повідомте про знахідку енергетиків

Не торкайтеся корпусу 
транспортного засобу

Щільно зімкніть обидві ноги та вистрибніть 
з авто. Увага! Важливо приземлитися одно-
часно на дві щільно зімкнуті ноги, не торкай-
теся землі чи транспортного засобу руками! 
Відійдіть від авто «гусячим кроком» на 10 м

Якщо у вас взуття з нестійкою 
підошвою – зніміть його, втрата 
рівноваги може коштувати вам 
життя

Якщо дріт впав на машину, зупиніть її. 
Якщо можна від’їхати та звільнити 
машину від дроту – зробіть це. Якщо 
звільнити машину не вийшло, не вихо-
дячи з неї, огляньте ЛЕП

Якщо дріт з напругою понад 1кВ, вона 
проб’є покришки – струм буде по 
корпусу автомобіля витікати на землю. 
Якщо при цьому не сталося займання 
авто, телефонуйте в службу порятунку 
і не виходьте з авто до їх приїзду. Якщо 
ж покришки авто загорілися – це сиг-
нал до евакуації:

Якщо дріт низької напруги (0,4 кВ, 
характерною особливістю є бето-
нна або дерев’яна опора (стовп), 
малий білий/ прозорий ізолятор на 
дроті, самих дротів – 4–5 шт.) – ізолю-
ючих властивостей автопокришок 
достатньо для його ізоляції від землі. 
Автомобіль буде під напругою лінії, 
але струм по ньому не потече. Негай-
но телефонуйте у службу порятунку 
та не виходьте з авто до їх приїзду

Організуйте охорону місця пошкодження 
дроту до приїзду ремонтної бригади

Якщо ви перебуваєте в зоні ураження, 
виходьте з неї «гусячим кроком»: зведіть 
ноги разом, не відривайте їх одна від одної 
і від землі, пересувайтеся короткими ков-
зними кроками. Так, під час ходьбі обидві 
ноги будуть знаходитися практично в одній 
точці з одним електричним потенціалом – 
напруга між ними не виникне

Подумки відрахуйте 10 м від точки, у якій 
дріт торкається землі (8 м – зона ураження 
струмом + 2–3 м похибка окоміру). 
Якщо ви поза цією зоною, не підходьте 
ближче

ОБЕРЕЖНО: ОБІРВАНИЙ ДРІТ
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Увага! Електронна версія на сайті: www.ns-plus.com.ua
Роздрукуйте для роботи
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