
 

 

Поради мешканцям населених пунктів, де спостерігається задимлення 

атмосферного повітря у результаті торф'яних пожеж 
 

Через горіння торфу можливе ускладнення 

екологічної обстановки у населених пунктах, які 

знаходяться в безпосередній близькості від 

торфовищ. Продукти згорання, які утворюються 

внаслідок горіння торфу, небезпечні для здоров’я 

людей. 

 

Для зменшення впливу негативних факторів задимлення атмосферного повітря у 

результаті торф'яних пожеж, рекомендуємо дотримуватись наступних порад:  
 

 обмежити перебування на відкритому повітрі, уникати тривалого перебування 

на відкритому повітрі рано вранці та у найспекотніший час доби (у повітрі 

знаходиться максимальна кількість смогу); 
 

 тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон 

завішувати місця надходження атмосферного повітря (вікна, кватирки тощо) 

зволоженою тканиною і періодично її змінювати; 
 

 використовувати, при наявності, у побуті та на робочих місцях системи 

кондиціонування та очищення повітря; 
 

 проводити вологе прибирання в житлових приміщеннях і на робочих місцях; 
 

 поставити в житлових та робочих приміщеннях ємності з водою, щоб 

підвищити вологість повітря; 
 

 збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для 

відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену 

і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну 

сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі; 
 

 в цей час уникати потрапляння під дію опадів, у випадку неможливості 

уникнення – за першої можливості прийняти душ. 
 

У разі виникнення симптомів нездужання (поява ознак задишки, кашлю, 

безсоння) необхідно звернутися до лікаря. 
 

Шановні громадяни, не нехтуйте правилами безпеки! 

Бережіть себе та своїх рідних! 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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