
Щодо правильного поводження під час святкування 

Водохрещення 

 

 19 січня святкується одне із 

дванадцяти найбільших свят - Хрещення 

Господнє або Богоявлення. За традицією, 

на річці заздалегідь робилася ополонка для 

купання (часто у вигляді хреста). 

Вважалося, що той, хто у цей день 

занурився в освячену воду, очищався від 

"усякої скверни". 

Купання в ополонці взимку, без попередньої підготовки, може бути 

небезпечним для людей похилого віку, дітей, осіб, які страждають на гострі та 

хронічні захворювання. 

 З огляду на те, що купання у крижаній воді може бути небезпечним та 

мати негативні наслідки для людини, необхідно виважено підходити до цього 

обряду: 

- якщо Ви вирішили зануритися у воду порадьтеся спочатку із лікарем; 

- утримайтеся від купання, якщо у Вас хворе серце; 

- заходьте у воду в спеціально обладнаних для цього місцях; 

- не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння. Алкоголь блокує нормальну 

діяльність головного мозку. 

 Також святкування передбачає масовий рух людей поблизу води, загроза 

загибелі людей зростає, тому нагадуємо про елементарні правила, як захистити 

себе від можливості потрапити під лід та переохолодження. 

 Щоб захистити себе від переохолодження: 

- у жодному разі не намагайтеся зігрітися алкогольними напоями (вони 

сприяють розширенню судин, відтак організм швидко втрачає тепло та 

замерзає) чи кавою. Слід уникати носіння важких предметів, які здавлюють 

судини, через що люди насамперед обморожують руки. Відомо, що від холодів 

найчастіше страждають ноги. Тому не носіть тісне взуття та одяг. 

 Особливу увагу слід звернути на те, як правильно зігрітися після 

тривалого перебуванні на холоді. У жодному разі не можна раптово занурювати 

ноги в гарячу воду чи відігрівати їх на гарячій батареї. Швидке нагрівання 

може призвести до виникнення тромбозу судин та ускладнити перебіг 

захворювання. Зігрівати потерпілого потрібно поступово. Можна зробити 

легкий масаж кінцівок. 

 Якщо чутливість і колір шкіри відновились, то в подальшому лікуванні 

немає потреби, в іншому випадку – негайно зверніться до лікаря. 
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