
Небезпеки новорічних свят 
 

 

Підготовка до Нового року здатна 

всім підняти настрій. Щоб створити 

приємну і радісну атмосферу в домі на всі 

святкові дні, обов’язково, щоб не 

затьмарити свята, потрібно подбати про 

небезпеку заздалегідь.  

Багато хто навіть не підозрює про 

загрозу, яка може надходити від різних 

атрибутів новорічного свята: неправильно 

прокладені дроти, свічки поряд з 

легкозаймистими матеріалами, неякісно 

встановлена ялинка та ін. Перерахуємо 

основні застереження, які потрібно 

врахувати під час декорування будинку до 

Нового року. 

1. Погано закріплена ялинка 
 
Недостатньо зафіксоване новорічне дерево може призвести до цілого 

ряду проблем, особливо коли в будинку є маленькі діти і домашні тварини. 

Необхідно як слід зафіксувати ялинку на підставці, розташувавши її якомога 

далі від дверного отвору. Якщо в будинку присутні допитливі малюки, 

установка спеціального огорожі навколо лісової красуні буде ідеальним 

рішенням. 

2. Дрібні деталі 
 
Різні сувеніри, а також електронні свічки, як правило, працюють на 

маленьких батарейках. І якщо дитина, знайде таку батарейку, вона може 

взяти її до рота та проковтнути, що небезпечно для здоров’я. Електричний 

струм під дією слини завдає серйозної шкоди стравоходу. Тому, щоб 

захистити дитину від такої неприємності, слід використовувати сувеніри, в 

яких батарейний відсік зафіксований гвинтиком. При його відсутності 

рекомендується закріпити його окремо.  

Не варто давати малюкам іграшки з крихітними деталями. Мініатюрні 

різдвяні фігурки неодмінно привертають дитячу увагу, і дитина може 

потягнути їх до рота. В такому випадку не виключена ймовірність, що дитина 

випадково проковтне дрібний предмет, перекривши тим самим дихальні 

шляхи. 

3.  Небезпечні рослини 
 
Живі квіти у вазонах святково прикрашають ваше житло. Але, на жаль,  

серед них бувають рослини, які можуть приносити небезпеку. На новорічні 

свята якраз квітує яскрава квітка пуансеттія. Ця кімнатна рослина, зацвітає до 



Різдва, і є токсичною. Випадки показали, що 

показали, що при попаданні листя і квітів 

рослини до рота у деяких дітей спостерігалися 

неприємні симптоми. Тож, ризикувати не слід, 

і краще тримати цю рослину подалі від 

маленьких дітей і домашніх тварин. 

 

Також падуб, олеандр і фікус несуть в 

собі небезпеку, оскільки можуть провокувати 

алергічну реакцію. Сік цих 

рослин досить отруйний: 

потрапивши на шкіру, 

викликає дерматит, що 

супроводжується 

почервонінням, свербінням і 

підвищенням температури 

 

Купуючи в холодну пору року 

букети, слід пам’ятати, що квіти 

вирощуються в парниках із 

застосуванням хімікатів, які 

прискорюють їх зростання та захищають 

від шкідників. Зрозуміло, кількість 

використання того чи іншого хімічного 

засобу строго регламентується. Однак не 

виключено порушення цих стандартів, 

що може негативно позначитися на 

самопочутті людини і її здоров’ї. 

Такі рослини намагаються продати 

якомога швидше, тому часто на них 

роблять велику знижку. Якщо ціна на 

квіти незвично низька, слід 

насторожитися. Рекомендується купувати 

рослини у великих квіткових магазинах з 

перевіреною репутацією: у них 

ймовірність придбати квіти з надлишком хімікатів набагато нижче. 



4. Використання свічок 
Свічки у святковий 

вечір дають затишне світло 

і приємний аромат. Але не 

варто забувати, що 

насамперед, це відкрите 

джерело вогню. Тому 

небажано встановлювати 

свічки на ялинку або 

залишати палаючими, коли 

люди виходять з кімнати. 

Рекомендується 

розташовувати свічки на 

жаростійкій поверхні в 

недоступному для дітей та 

домашніх тварин місці. Непоганий варіант – придбати свічки на батарейках 

або електричному живленні. 

5.  Суха ялинка 
 
Якщо жива ялинка занадто підсохла і до того ж знаходиться близько до 

джерела тепла, існує велика ймовірність того, що вона може спалахнути. У 

зв’язку з цим рекомендується зволожити дерево, встановити його стовбур в 

ємність з водою. А головне – встановити на відстані від джерела вогню. 

6. Низько розвішані прикраси 
 

У дітей чи навіть домашніх тварин може виникнути спокуса потягнути 

за прикраси, розвішані на нижніх гілках ялинки. Саме тому дрібні й тендітні 

іграшки треба розміщувати в верхній частині дерева. Маленькі дитячі ручки 

завжди намагаються зачепити що-небудь яскраве і блискуче. Але якщо на 

підлогу полетять зірвані дітьми ялинкові іграшки, малюки можуть 

поранитися осколками розбитого декору. 

 

7. Неперевірені гірлянди 
 

Для прикрашення ялинки застосовуйте електричні 

гірлянди тільки заводського виготовлення. Лампи 

гірлянди закріплюйте надійно, бо при падінні від 

поштовху чи протягу вони можуть стати причиною 

пожежі. Обов’язково перевірте справність 

електричного проводу, його ізоляцію. Слід завжди 

пам’ятати, що сама хвоя легкозаймиста. В разі, якщо 

ж ви помітили якусь несправність гірлянди: з’явилося 

миготіння лампочок, іскріння, сильне нагрівання 

проводу - негайно вимкніть її. 

  Але не варто зовсім відмовлятися від 



використання гірлянд, потрібно лише дотримуватися встановлених заходів 

безпеки. При купівлі такого декору важливо звернути увагу на те, чи є на 

упаковці знаки пожежної безпеки. Виключені ризики ураження струмом? 

Якщо планується використовувати гірлянду на вулиці, слід уточнити: 

призначається дана модель для використання на відкритому повітрі? Або її 

рекомендується розміщувати тільки в закритих приміщеннях? 

Зовнішні гірлянди необхідно підключати тільки до тих розеток, які 

мають заземлення. Такі пристрої можуть контролювати електричні струми і 

зможуть захистити від ураження електричним струмом. Виглядають вони так 

само, як і інші моделі з єдиною лише різницею – на цих розетках знаходяться 

кнопки тестування і скидання. Якщо після декорування на підлозі з’єдналися 

численні дроти, їх потрібно обов’язково прибрати або сховати подалі від 

дітей. 

Створюючи красиву новорічну атмосферу у себе вдома, насамперед 

необхідно врахувати заходи безпеки, щоб неприємні випадковості не змогли 

затьмарити свято. 

 

Не слід прикрашати ялинку целулоїдними, 

паперовими та іншими легкозаймистими іграшками 

й прикрасами, ватою, марлею.   

Що стосується використання різноманітних 

піротехнічних засобів, феєрверків, застерігаємо, що 

користуватися ними в приміщенні категорично 

забороняється. Також не можна влаштовувати 

всередині й різноманітні світлові ефекти за 

допомогою хімічних та інших пожежонебезпечних 

речовин. Ці засоби красиві й ефектні, проте їхні 

іскри, які розлітаються в різні сторони можуть 

запалити хвою ялинки, папір, вату, а то й одяг і 

людей. 

Звертаємо увагу батьків: пам’ятайте, в 

жодному разі не залишайте сірники, запальнички, бенгальські вогники та 

інші піротехнічні засоби у легкодоступних для дітей місцях, не дозволяйте 

малюкам бавитися з такими іграшками. 

Якщо ж ви помітили ознаки пожежі - не панікуйте. Спочатку 

подивіться, що горить. Якщо вже запалала ялинка –спочатку потрібно 

знеструмити її, потім візьміть ковдру, намочіть її та накрийте ялинку або ж 

просто залийте вогонь  водою. 

Бережіть своє життя та життя близьких! 

Лише при дотриманні правил пожежної безпеки можна відвернути 

біду! 

Щасливого святкування Нового року! 
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