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Инструктаж за безопасността през лятната ваканция на учениците  

от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ град Видин 
 

Настоящият инструктаж е изготвен с цел да се препотвърдят нещастните 

случаи, травми, наранявания и с оглед опазване на живота и здравето на 

учениците по време на лятната ваканция. 

1. Да се поддържа лична хигиена, като се спазват хигиенните изисквания, а 

именно: 

- Редовно миене на ръцете 

- Спазване на дистанция 

- Носене на маски, където е необходимо 

- Поддържане на добра хигиена в къщи 

2. Да се води здравословен начин на живот, съобразно метеорологичните 

особености през лятото. 

3.  Да се спазват стриктно правилата за движение по пътищата изучени в 

часоевте по БДП: 

-  Пресичането на улиците да става на определените за това места; 

-  Да не се играе в близост до охраняеми и неохраняеми жп прелези, 

мостове,рушащи се сгради и други опасни места. 

-  Да се управляват само технически изправни велосипеди и мотопеди. 

-  Стриктно да се спазват светлинните сигнали на сфетофарите. 

-  Забранява се качването в превозни средства при непознати лица и в превозни 

средства, които не са предназначени за превоз на пътници. 

4. Забранява се къпането във водни площи, които са неохраняеми и не са 

определени за тази цел, а именно: реки, езера, язовири и други. 

5. При посещение на открити  площи, да се засили вниманието срещу ухапване 

от кърлежи, насекоми, влечуги и други – за тази цел облеклото трябва да е 

подходящо. 

6. Забранява се играта с огън и други лесно запалими и избухливи вещества – 

бомбички, спирт, бензин, пиратки и други. 

7. Абсолютно се забранява употребата на цигари, алкохол, наркотични вещества 

и други. 

8. Абсолютно се забранява разговарянето с непознати хора и приемането от тях 

на хранителни продукти, предмети и други. 

Опасности при къпане и плуване: 

- Плуване и скокове в непознати води;  
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При скокове може да получите сериозни травми, които да причинят загуба на 

съзнание и удавяне. Преди да влезете във водата проверете дали достатъчно 

дълбоко и дали няма опасни предмети под водата. 

Запомнете -  избягвайте такива места! 

- Плуване и къпане след обилно хранене: 

След хранене стомахът е разширен. Храносмилателните органи се снабдяват по 

– обилно с кръв за сметка на мозъка и крайниците. Недостатъчното 

кръвоснабдяване на мозъка предизвиква прилошаване, повръщане и дори 

загуба на съзнание. 

Внимание – след обилно хранене изчакайте около един, два часа! 

- Използването на алкохол и  наркотични вещества: 

След тяхната употреба, плуването е абсолютно забранено, защото това винаги 

води до трагични последици. 

Запомнете – след поемането на алкохол и други упойващи вещества влизането 

във водата не се препоръчва по – рано от осем часа след употребата им. 

- Къпане и плуване в студена вода. 

Влизането в студена вода трябва да става постепенно, като предварително 

намокрим лицето, крайниците  и сърдечната област. 

- Водовъртежи, течения: 

При скорост на течението по-голяма от скоростта на плувеца, той може да бъде 

отнесен далече от брега, ако се опитва да плува срещу течението. При попадане 

в такава ситуация, човек трябва да плува косо срещу течението докато излезе от 

него и след това към брега. 

Попадането във водовъртеж е изключително опасно, тъй като засмуква 

къпещия се в дълбочина. 

- Използване на надуваеми предмети  

Препоръчва се използването на такива предмети само до дълбочина, от която 

всеки може да излезе сам. 

Запомнете! – Използването им е забранено при жълт флаг. 

- При упражняването на водни спортове за развлечение – водни ски, 

джетове, ветроходство, теглене на парашут и други поставянето на спасителни 

ризи или жилетки е задължително. 

- Опасности в басейна. 

Боричкането, хвърлянето на хора във водата и други подобни „ игри“ понякога 

имат лош край. Понякога дори безобидната гоненица, около плувните басейни , 

често води до различни травми, контузии и други. 

Спазвайте указанията на спасителя! 

- Абсолютно е забранено къпането и плуването в напоителните канали! 

Учениците – водачи на МПС, задължително да спазват правиата за движение по 

пътищата и инструкцията на ООН от 20 май 2010г. 
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