
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР  

              ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬННОСТІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРАЦЮЄМО НА ХОЛОДІ 

Незважаючи на пору року та температуру 

повітря, багатьом нашим громадянам 

взимку доводиться досить тривалий час 

працювати на вулиці. Порушення правил 

поведінки при низьких температурах дуже 

часто призводить до різних ушкоджень 

організму, таких, як переохолодження, 

застуда, обмороження. На відміну від 

термічного опіку з його раптовістю, ураженню морозом можна запобігти завчасно, майже у 

всіх випадках. Дотримуйтесь чіткого комплексу заходів, суворе виконання яких дозволить 

уникнути травм від наднизьких температур. 

Необхідно пам’ятати, що: 

- захист від холоду полягає в застосуванні щільного, легкого, вологостійкого та 

багатошарового ( для створення повітряного простору, що утримує тепло) одягу. У взуття 

необхідно покласти теплі устілки, на бавовняні шкарпетки одягти вовняні (вони 

поглинають вологу та залишають ноги сухими); 

- особливо збільшується небезпека переохолодження у мокрому взутті та одязі. Тому 

необхідно мати можливість для регулярного просушування одягу та взуття. Усі роботи, що 

пов’язані з перебуванням у воді, повинні проводитись у спеціальному захисному одязі; 

- особи, які працюють на холоді, повинні мати можливість періодично обігріватися в 

теплому приміщенні, або, принаймні, біля вогнища. При роботі в неопалюваних 

приміщеннях необхідно застосувати електрообігрівачі. Всі вікна в приміщеннях мають бути 

закриті склом або плівкою, тому що протяги та вітер різко прискорюють переохолодження 

організму; 

- неабияке значення має й дотримання правил особистої гігієни. Працівникам, що 

зазнають постійного переохолодження, необхідно користуватися косметичними кремами 

для відкритих ділянок тіла. Ці креми містять комплекс вітамінів, камфору. При 

користуванні ними треба не просто змащувати шкіру рук та обличчя, а й втирати його 

впродовж декількох хвилин. Такий масаж відновлює й поліпшує кровообіг у тканинах; 

- всі, хто працює на холоді повинні регулярно отримувати висококалорійне харчування 

у вигляді гарячої їжі та чаю; 

- для підвищення стійкості організму до впливу холоду потрібно проведення комплексу 

оздоровчих заходів. Основними його елементами є загартування організму та ретельний 

медичний контроль за фізичним станом осіб, що працюють на холоді. 

Наголошуємо, що тільки беззастережне виконання заходів безпеки на холоді та створення 

сприятливих умов для працівників, які за своїми обов’язками довгий період часу 

знаходяться на вулиці, дозволить уникнути  травм і хвороб, що збереже здоров’я наших 

громадян.  
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