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Правила поведінки при аваріях з 
викидом небезпечних хімічних речовин. 

 



• Характеристики основних небезпечних хімічних 
речовин.  

• Особливості їх впливу на організм людини.  

• Наслідки аварій з викидом небезпечних хімічних 
речовин. 

• Загальні правила поведінки та дії при аваріях з 
викидом небезпечних хімічних речовин. 

• Проведення заходів з ліквідації наслідків аварії з 
викидом небезпечних хімічних речовин. 

•  Дегазація приміщень, обладнання, виробничої 
території тощо. 

 
2 

https://egolovlikar.mcfr.ua/npd?forceDeviceType=1 



Розподіл хімічних речовин залежно від 
характеру дії на організм людини  

• токсичні ; 

• подразнюючі ; 

• мутагенні ; 

• наркотичні ; 

• сенсибілізатори. 
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•На об’єктах 
господарювання 
розміщено великий 
асортимент хімічних 
речовин. 

 

 

 

•У воєнний час об’єкти 
зберігання  можуть 
бути зруйновані. 
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Отруйними називаються речовини, які 
призводять до ураження всіх живих організмів, 

особливо людей та тварин. 
 

• Шляхи проникнення в організм людини: 
через шкіру, органи дихання та шлунок. 

• Ступінь ураження отруйними речовинами 
залежить від їх токсичності, вибіркової дії, 
тривалості, а також від їх фізико-хімічних 
властивостей. 
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За вибірковістю дії, шкідливі речовини 
поділяють: 

 

серцеві; 

нервові ; 

печінкові ; 

ниркові ; 

кров’яні; 

легеневі. 
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За тривалістю дії, шкідливі речовини поділено 
на три групи: 

 

летальні; 

тимчасові; 

короткочасні. 
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Найбільш поширені та небезпечні 
речовини та сполуки 

• хлор,  

• аміак,  

• сірчаний ангідрид 

• сірководень,  

• бензол,  

•  азотна, сірчана, соляна кислоти,  

• фосген,  

•  та ін. 
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Хлор — зеленувато-жовтий газ із різким запахом.   

Випаровуючись в атмосфері, утворює білий туман, стелиться 
по землі й збирається в долинах, ярах, підвалах. 
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Отруєння хлором 
Хлор  може проникати в організм через  шкіру, органи 

дихання і травлення. 

Викликає три ступені отруєння: 

• легкий; 

• середній; 

• важкий. 
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Перша допомога при ураженні хлором:  

• Постраждалого необхідно негайно вивести 
на свіже повітря. 

• Дати потерпілому подихати парами води 
або аерозолем 0,5% розчину питної соди 
протягом 15 хвилин. 

• Транспортувати постраждалого можна 
лише лежачи. У разі необхідності — 
зробити штучне дихання. 

• Шкіру, рот, ніс вимийте 2% розчином питної 
соди або водою. 
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Аміак (NH3) — безколірний газ з запахом нашатирю. 
При розчинені у воді утворює лужний розчин. Суміш 
аміаку з киснем 4:3 вибухає. Отруйний. 

Аміак небезпечний при вдиханні парів, потраплянні на 
шкіру та слизові оболонки. 
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Отруєння аміаком 
• легкий, 

• середній, 

• важкий. 
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Перша допомога при уражені 
аміаком  

Свіже повітря, пиття теплого 
молока з харчовою содою; 
одягти ватно-марлеву пов'язку, 
змочену водою, краще 5% 
розчину оцтової або лимонної 
кислоти; 
при потраплянні в очі — 
промийте водою або протріть 
вазеліновою або оливковою 
олією; 
при ураженні шкіри — обмийте 
чистою водою, зробіть примочки 
з 5% розчину оцтової або 
лимонної кислоти. 
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Сірководень (Н2S) — безколірний газ з характерним 
запахом тухлих яєць, важчий за повітря, у воді 
малорозчинний, дуже отруйний.   

Ступені отруєння: 
• легкий, 
• середній, 
• важкий. 

 
Перша допомога: 
• Привести до тями   

за допомогою хлорного 
•  розчину; 
• Прополоскати рот, промити очі, шкіру теплою водою або 

двопроцентним розчином соди; 
 

• Для лікування звернутись до лікарні 
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Азотна кислота (НNO3) — безколірна рідина,  NO2 надає 
кислоті бурий колір і специфічний запах. 
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Сірчана кислота (Н2SO4) — чиста 100% безколірна 
масляниста рідина. 

Ознаки гострих інгаляційних отруєнь: утруднене 
дихання, кашель, охриплість. 

Під час вдиханні сірчаної кислоти високих 
концентрацій виникає набряк горла, спазм 
голосових зв'язок, набряк легень, інколи їх опік, 
блювота, можливий шок, а потім смерть. 
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Соляна (хлористоводнева) кислота (НCl) — розчин хлористого 
водню у воді. 

 Міцна кислота «димить» у повітрі, утворюючи з парами води 
крапельки туману.  

Гостре отруєння соляною кислотою супроводжується охриплістю 
голосу, задухою, нежиттю, кашлем. 

Захист органів дихання від азотної, сірчаної і соляної кислот 
забезпечують фільтруючі й ізолюючі протигази, а також  

універсальні респіратори.  
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Білий фосфор 
• займається/спалахує при 

контакті з повітрям; 
• горить жовтим полум’ям і 

виділяє густий білий дим; 
• має запах часнику; 
• спричиняє болючі хімічні 

опіки. 
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Перша допомога: зовнішнє 
використання розчину 
соди для нейтралізації 
фосфорних кислот та 
механічне видалення 
часток фосфору. 

 



Одягніть Індивідуальні 
засоби захисту 
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Загальні правила поведінки під час аварій з 
викидом небезпечних хімічних речовин. 

 



• Залишаючи квартиру (будинок), вимкніть джерела 
електроенергії, візьміть з собою особисті документи, 
необхідні речі, надіньте протигаз або ватно-марлеву 
пов’язку, накидку або плащ, гумові чоботи. Виходьте із 
зони хімічного зараження в сторону, яка 
перпендикулярна напрямку вітру. Обходьте  низини 
ландшафту де може бути висока концентрація 
сильнодіючих отруйних речовин. 

• Почувши розпорядження про евакуацію, будьте уважні 
до вказівок управління цивільного захисту населення. 
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• При евакуації транспортом уточніть час і місце 
посадки. Не запізнюйтесь і не приходьте раніше 
призначеного строку. Попередьте про 
евакуацію і від’їзд сусідів. Вийшовши із зони 
зараження, зніміть верхній одяг і провітріть його 
на вулиці, прийміть душ, вмийтесь з милом, 
ретельно вимийте очі і прополощіть рот. При 
підозрі на ураження сильнодіючими отруйними 
речовинами виключіть будь-які фізичні 
навантаження, прийміть велику кількість пиття 
(чай, молоко і т. д.) та зверніться до медичного 
працівника або в медичний заклад. 
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Проведення заходів з ліквідації наслідків аварії з 
викидом небезпечних хімічних речовин.  

• Санітарна обробка - заходи на виведення 
отруйних речовин, які потрапили на шкірні 
покриви або слизові оболонки очей, носа та 
порожнини рота.  

• Санітарна обробка людей може бути частковою 
або повною. 
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• Часткова санітарна обробка проводиться 
особовим складом формувань, робітниками і 
службовцями об’єктів, населенням в усіх випадках, 
коли встановлений факт хімічного забруднення. 

• Під час проведення часткової санітарної обробки у 
зоні радіоактивного зараження ЗІЗ не знімають. 
Коли особовий склад опинився у зараженій зоні 
без засобів захисту, то після часткової санітарної 
обробки слід їх одягнути.  
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• - у разі зараження краплиннорідкими отруйними 
речовинами необхідно, не знімаючи протигаза, 
негайно провести обробку відкритих шкірних 
покровів, забруднених ділянок одягу, взуття, 
спорядження і маски протигаза. Така обробка 
проводиться з використанням індивідуального 
протихімічного пакета (ІПП - 8), причому краплі 
потрібно зняти протягом 5-ти хвилин після 
потрапляння. 
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• Якщо дозволяють обставини, спорядження та одяг 
знімають, старанно протирають підручними засобами, а 
потім витрушують. Знімати та одягати одяг треба так, 
щоб відкриті частини тіла не торкалися до зовнішньої 
забрудненої поверхні. Потім рідиною з ІПП - 8 
обробляють маску протигаза. У разі відсутності ІПП - 8 
для часткової обробки можна застосувати воду з фляги 
та мило. 
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• Повна санітарна обробка містить у собі обмивання тіла 
людини теплою водою з милом з обов'язковим змиванням 
білизни та одягу. 

• Знезараження є частиною спеціальної обробки і 
проводиться з метою вилучення або зменшення 
небезпеки зараження людей при зіткненні їх з 
забрудненими предметами, технікою, транспортом.  
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Способи 
знезараження: 
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фізико – 

 хімічний спосіб;  



фізичний спосіб; 
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хімічний спосіб. 



Механічний спосіб  
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