
ПАМ’ЯТКА 

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ ПІД ЧАС ГРОЗИ! 

  

Блискавка — це гігантський електричний розряд, що виникає внаслідок 

електризації атмосфери під час грози. 

 

Стихія непередбачувана і, хоча природа грози вивчена вже досить добре, мало хто знає, 

як максимально убезпечити себе від удару блискавки. 

За статистикою кожну секунду на нашій планеті блискавка б’є в землю близько 100 

разів, і 1% цих ударів доводиться на людину. Об’єктом ураження може бути що 

завгодно. Найчастіше блискавка влучає у самотньо стоять високі дерева, стовпи лінії 

електропередач. 

Потрапити в грозу можна за різних обставин: у місті, в полі, в лісі, на річці. Що ж 

відбувається, якщо людина потрапляє в зону ураження блискавки або блискавка б’є 

прямо в нього? Насамперед, у потерпілого уражається головний і кістковий мозок, 

центральна нервова і серцево-судинна системи. Можуть настати втрата свідомості, 

зниження артеріального тиску, серцева аритмія, судоми. Часто відбувається зупинка 

серця, стан коми і клінічна смерть. 

Де вирує стихія. 

Щоб визначити приблизну відстань до епіцентру грози, вам буде потрібно всього лише 

згадати початкову фізику. А саме те, що світло поширюється зі швидкістю близько 300 

000 кілометрів на секунду, тобто практично миттєво ви побачите спалах. Звук ж у повітрі 

поширюється зі швидкістю близько 330 метрів в секунду. Тому відразу після спалаху 

потрібно або засікти час до гуркоту грому, або просто помірно рахувати в умі. Далі 

кількість секунд помножити на 330, і ви приблизно будете знати відстань до можливих 

неприємностей. Якщо ж спалах блискавки і громовий гуркіт злилися воєдино, то це 

означає тільки одне: ви знаходитеся безпосередньо в епіцентрі бурхливої стихії, і 

запобіжні заходи необхідно приймати негайно. 

Блискавка у води.  

Якщо ви бачите, що збирається гроза, то краще покинути водоймище і віддалиться від 

нього на пристойну відстань. Блискавка, що потрапила у воду, вражає все навколо в 

радіусі близько 100 метрів. 

Блискавка в лісі.  

Не можна ховатися від грози під деревами. Блискавка дуже часто потрапляє в дерева, 

особливо у високі. У грозу краще вийти з лісу, наприклад, на галявину, зупинитися на 

одному місці, а краще присісти, сховатися накидкою і просто перечекати стихію. Зливи з 

блискавкою зазвичай проходять швидко, сидіти доведеться недовго. 

Блискавка в полі.  

У полі уникайте під час грози відкритих просторів, тому що в такій ситуації найвищим 

об’єктом будете виступати саме ви. Придивіться і знайдіть будь-яку канаву, яр, ямку, що 

залишилася з часів війни воронку. Сховайтеся в ній і там, у відносній безпеці, 

перечекайте грозу. Від ЛЕП, та й будь-яких інших металевих конструкцій, взагалі краще 

піти якомога далі. 

 



Блискавка і автомобіль.  

Якщо розгул стихії застав вас в автомобілі, то не піддавайтеся паніці: автомобіль – 

найбезпечніша територія для вас в ситуації, що склалася. Зупиніть автомобіль, закрийте 

всі вікна і люки. Не виходьте з машини і незабаром ви зможете продовжити свій шлях.  

На замітку. 

Літати літаком і подорожувати поїздом під час грози безпечно. 

Блискавка і стільниковий телефон.  

Стільниковий телефон може бути небезпечний під час грози, так як радіохвилі, які 

випромінює мобільником, «притягають» блискавку. При цьому телефон може бути 

просто включений, і ви не обов’язково повинні говорити по ньому. Вимкніть його і 

якийсь час утримайтеся від послуг операторів стільникового зв’язку. 

Будинки в грозу.  

На всі 100% безпечно під час блискавки не можна себе відчувати навіть вдома. 

Необхідно закрити всі вікна та двері, вимкнути електроприлади, не розмовляти по 

телефону. Намагатися розташуватися на деякому віддаленні від батарей центрального 

опалення. 

Загальні поради. 

Під час грози, яка застала вас у лісі, в полі, біля водойми, намагайтеся займати якомога 

меншу площу на землі. Сядьте навпочіпки, обхопіть коліна руками і намагайтеся не 

рухатися. Металеві предмети (прикраси) краще з себе зняти, предмети з металу вийняти з 

кишень і все це покласти від себе на відстані метрів не менше п’яти. 

 

При ураженні блискавкою потерпілому необхідно надати допомогу: 

‒ розстебнути 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 закопувати постраждалого в землю; 

‒ у будь-якому випадку негайно звернутись за допомогою лікаря. 

 


