
 

Правила безпечної поведінки 

у храмах під час святкових богослужінь 
 

Наближається одне з найсвітліших та 

найбільших релігійних свят року – Великдень. Цими 

вихідними у церкви та монастирі за давньою 

традицією прийде багато людей, аби вшанувати 

світле Воскресіння Христове, освятити паски і 

крашанки та перейнятися атмосферою свята. 

 Щоб свята пройшли без пригод і не 

перетворились у біду, шановні громадяни, будьте 

обережні під час богослужінь та дотримуйтесь 

правил безпечної поведінки у релігійних закладах!  

 Під час служби в церковних приміщеннях використовується відкритий 

вогонь, що є вкрай небезпечним при значному скупченні людей. Тому необхідно 

проявляти особливу пильність та обережність при горінні свічок - тримаючи свічку 

в руках, слідкуйте за тим, щоб вогонь не потрапив на власні або чужі речі, які 

можуть миттєво спалахнути.  

 Також, у храмах, під час святкових богослужінь, коли збирається велика 

кількість людей, існує небезпека виникнення натовпу. Звичайно, краще уникати 

натовпу, але якщо все таки оминути його не вдається, то пам’ятайте наступні 

поради: 

– у жодному разі не можна йти проти руху юрби. Бажано уникати як її центру, так і 

самого краю; 

– пересуватися у такій масі слід дрібними кроками, руки при цьому тримати 

зігнутими так, щоб закривали ребра – це дозволить дихати і не травмуватися ліктем 

сусіда; 

– можна триматися за людей поряд, адже кожен з них – це також точка опору, яка 

допоможе зберегти рівновагу; 

– якщо у вас з рук падає якийсь предмет, не нахилятися, аби його підняти, бо потік 

людей може просто збити вас з ніг. 

 Як показує практика, ще одна із небезпек у храмі - це можлива втрата 

свідомості. Враховуючи велике скупчення людей та те, що горить багато свічок, у 

повітрі стає недостатньо кисню. Це може призвести до кисневого голоду мозку та 

короткочасної втрати свідомості. Втрати свідомості передує запаморочення, 

нудота, інтенсивне потовиділення, блідість. Якщо Ви передчуваєте вищеназвані 

симптоми, слід терміново вийти на свіже повітря. По можливості лягти на спину і 

підняти ноги вище рівня серця. Якщо Ви не можете лягти, сядьте і опустіть голову, 

або прийміть будь-яку позу, при якій голова знаходиться нижче рівня серця.  

 Після служби, по поверненню до домівки, не залишайте без нагляду церковні 

атрибути (лампадки та запалені свічки). Це є однією з найпоширеніших причин 

виникнення пожеж під час святкування Великодня. 
  

 Пам’ятайте, виконання даних порад, допоможе Вам зменшити небезпеку для 

вашого здоров’я і життя!  
 

 Щиро вітаємо Вас зі святом Світлого Христового Воскресіння! 
 

Обласний методичний кабінет 


