
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛОВЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
відділ з питань цивільного захисту, 
мобілізаційної та оборонної роботи 

 
ПАМ’ЯТКА НАСЕЛЕННЮ 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ГРОЗИ 

 Блискавка - це гігантський електричний розряд, що виникає внаслідок 
електризації атмосфери під час грози. 

 Електричні розряди під час грози несуть постійну загрозу людям.        
Проходження заряду блискавки через людину найчастіше закінчується 
миттєвою смертю у зв’язку з термічним ураженням внутрішніх органів. У 
деяких випадках можливе короткочасне припинення дихання. 

 Перш за все під час наближення грози краще утриматися від поїздок в ліс, 
поле або до водоймища. 
 Блискавка небезпечна тоді, коли за спалахом тут же лунає гуркіт грому, 
тобто грозова хмара знаходиться над вами і небезпека удару блискавки 
найбільш вірогідна. 

 Існують прості правила поведінки, виконання яких практично 
унеможливить трагічне зіткнення з грозовим розрядом. 

Ваші дії перед грозою і під час її повинні бути наступними: 

- не виходити з будинку, закрити вікна, двері і димарі, поклопотатися, щоб у 
приміщенні не було протягу, який може привернути кулеподібну блискавку, 
подалі триматися від електропроводки, антен, вікон, дверей; 

- не топити піч, оскільки дим, що виходить з труби, має високу 
електропровідність; 

- радіо і телевізори відключити від мережі, не користуватися 
електроприладами і телефоном (особливо важливо для сільської місцевості); 



- при пошуку укриття віддайте перевагу житловому будинку або іншій 
споруді, захищеній блискавковідводом; 

- якщо маєте при собі мобільний телефон, не забудьте негайно вимкнути; 

- не знаходитися на підвищеннях і відкритих незахищених місцях, поблизу 
металевих або сітчастих огорож, заземлення блискавковідводу; 

- на відкритому просторі краще присісти в суху яму чи траншею. Тіло 
повинно мати якнайменше точок дотику із землею, не можна лягати на 
землю, бо тим самим збільшується площа ураження розрядом; 

- якщо гроза застала вас в лісі, необхідно сховатися на ділянці з 
низькорослими деревами. Не можна ховатися під високими деревами, 
особлива соснами, дубами тополями, краще знаходитися на відстані 30 м від 
окремого високого дерева. Зверніть увагу — чи немає поряд дерев, раніше 
уражених грозою, розщеплених. У такому разі краще триматися подалі від 
цього місця; 

- вірогідність попадання блискавки в конкретне дерево прямо пропорційна 
його висоті; 

- під час грози не можна знаходитися на воді і у води — купатися, ловити 
рибу, необхідно подалі відійти від берега; 

- під час грози не займайтеся спортом на відкритому повітрі, не бігайте, 
оскільки вважається, що піт і швидкий рух “Притягує” блискавку; 

- якщо ви застигнуті грозою на велосипеді або мотоциклі, припиніть рух і 
перечекайте грозу на відстані приблизно 30 м від них; 

- якщо гроза застала вас в автомобілі, не потрібно його покидати, необхідно 
закрити вікна і опустити автомобільну антену, рухатися під час грози на 
автомобілі не рекомендується; 

- якщо біля вас виникне кулеподібна блискавка, по можливості зберігайте 
спокій і не рухайтеся, не потрібно наближатися до неї, торкатися її чим-
небудь, оскільки може відбутися вибух, не слід тікати від неї. 

При ураженні блискавкою потерпілому необхідно надати допомогу: 

- розстібнути одяг, укласти на спину, підкласти валик із одягу під шию, щоб 
створити кращу прохідність шляхів дихання; 

- очистити порожнину рота від крові, слини, блювотних мас за допомогою 
бинта або носової хустки, обгорнутої на вказівний палець; 



- у разі відсутності дихання розпочати штучне дихання способом "рот у рот" 
або "рот у ніс"; 

- у разі зупинки серця негайно почати одночасно робити закритий масаж 
серця та штучне дихання; 

- не можна прикопувати постраждалого в землю; 

- в будь-якому випадку негайно звернутись за допомогою лікаря. 
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