Презентація з охорони праці на
тему:
«Профілактика травматизму
невиробничого характеру.
Травматизм у побуті»

Основними причинами травмувань є:
• незнання чи нехтування елементарними
правилами безпеки;
• недостатня інформованість щодо поведінки у
разі виникнення надзвичайних ситуацій;
• відсутність практичних навичок
самодопомоги;
• власна необережність;
• недотримання основних принципів безпеки
життєдіяльності: передбачати, уникати,
діяти.

Людина може травмуватися, як на виробництві, так і в побуті. Травми, які
трапилися в побуті ще називаються невиробничими.
Під нещасними випадками невиробничого характеру слід розуміти не пов’язані
з виконанням трудових обов’язків травми, у тому числі отримані внаслідок
заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою, отруєння, самогубства, опіки,
обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, травми,
отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами, які призвели до
ушкодження здоров’я або смерті потерпілих.
ТРАВМА – це пошкодження організму людини або раптове погіршення її
здоров’я внаслідок порушення правил безпечної поведінки.

Залежно від характеру пошкодження
травми поділяються на:

• механічні;
• термічні;
• хімічні;
• електричні;
• променеві;
• біологічні;
• психічні;
• комбіновані.

Наслідки травм можуть бути дуже важкими й призводити до втрати
дієздатності на певний час або й на все життя.
Надзвичайно багато людей отримують травми в побуті, в результаті
дорожньо-транспортних пригод, під час пожеж, купання у водоймищах,
від отруєнь та інших нещасних випадків.
Останнім часом застосовуються нові види палива, струм великої
напруги, дрібні електроприлади, що мають велику швидкість обертання,
нові матеріали для оздоблення приміщень та хімічні побутові засоби. Все
це слід контролювати засобами безпеки, бо інакше можуть виникнути
нещасні випадки і травми.

Психологічно людина звикає до навколишніх умов, а це призводить до
притуплення почуття небезпеки, виникає зневажливе ставлення до правил
і порад, які містяться в інструкціях до побутових приладів, механізмів,
зброї, іграшок тощо.

Аналіз стану та причин травматизму
свідчить про те, що найчастіше нещасні
випадки супроводжуються такими
травмуючими діями:
• наїзди на пішоходів та велосипедистів;
• падіння на дорогах із транспортних засобів, споруд;
• обвали в аварійних приміщеннях, на будівельних майданчиках,
у ярах;
• падіння предметів з висоти, відлітання осколків;
• пошкодження інструментами, рухомими частинами механізмів,
машин;
• ураження в результаті вибуху газу, електричним струмом,
блискавкою;
• опіки;
• отруєння;
• утоплення внаслідок неправильної поведінки у воді та інше.

Як запобігти випадкам невиробничого
травматизму?
Щоб уникнути небезпечних
ситуацій і травм, необхідно,
насамперед виконувати такі загальні
вимоги безпеки: суворо
дотримуватися правил безпеки
незалежно від місця перебування:
удома чи на вулиці, на роботі;
уникати небезпечних місць, обирати
найбезпечніший маршрут свого руху;
не перебувати на виробничих
об’єктах, будівельних майданчиках
без дозволу, супроводу служби
технічного нагляду та в аварійних
приміщеннях; купатися тільки у
спеціально відведених для цього
місцях; бути обережним у місцях
можливих обвалів та падіння
предметів з висоти.

Для того, щоб у людини сформувалися
світогляд і навички безпечної поведінки
(необхідність враховувати всі ризики в
навколишньому світі), їй потрібно:
• перед виконанням будь-яких дій незмінно пам’ятати,
до яких наслідків може призвести необережне
поводження з вогнем, перехід дороги в невизначеному
місці або невикористання засобів захисту, тощо;
• виробити чітке розуміння, що краще безпечніше, ніж
швидше;
• постійно вчитися на помилках інших людей
(потерпілих, травмованих, загиблих);
• розвивати інстинкт самозбереження як природний
спосіб уникнути небезпеки під час виникнення
екстремальних ситуацій.

Бережіть своє здоров'я та життя
і здоров'я інших людей!

