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“РЕКОМЕНДАЦІЇ З ГІГІЄНИ ХАРЧУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИЧНИМ ЗАХОДАМ ТА ВЕДЕННЮ
ПРИВАТНИХ ГОСПОДАРСТВ НА ТЕРИТОРІЯХ З ПІДВИЩЕНИМ РІВНЕМ РАДІАЦІЇ. 

ДІЇ РОБІТНИКІВ, СЛУЖБОВЦІВ ТА НАСЕЛЕННЯ ПРИ ОБЕЗЗАРАЖЕННІ ТЕРИТОРІЙ,
БУДІВЕЛЬ, СПОРУД, РОБОЧИХ МІСЦЬ, ОДЯГУ. САНІТАРНА ОБРОБКА ЛЮДЕЙ.”

Навчальна ціль:
Вивчити: рекомендації з гігієни харчування, профілактичним заходам та веденню приватних

господарств на територіях з підвищеним рівнем радіації; дії робітників, службовців та населення
при обеззараженні територій, будівель, споруд, робочих місць, одягу; порядок проведення

санітарної обробки людей.

Вид навчальних занять – групове заняття.
Тривалість – 2 години.
Метод проведення занять – бесіда, розповідь, показ.
Місце проведення заняття – клас.

Навчальні питання і орієнтовний розрахунок
навчального часу:

Передмова. 5 хв.
1. Рекомендації з гігієни харчування, профілактичним заходам та веденню приватних господарств на

територіях з підвищеним рівнем радіації. 40 хв.
2. Дії робітників, службовців та населення при обеззараженні територій, будівель, споруд, робочих

місць, одягу. Санітарна обробка людей. 40 хв.
Підсумки. 5 хв.

Навчальна література і посібники:
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4. ГСРФ “Безпека в надзвичайних ситуаціях”, Стандартвидав Росії, Москва, 1995-2000 рр. 
5. Дія населення в надзвичайних ситуаціях. РІЦ ЦО і НС, 1997 р., Київ.
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   10. Опит використання технічних засобів і способів ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Під редакцією
генерала армії В.Л. Говорова, Будвидав, 1990 р., Москва.  
   11.  Чорнобильська  аварія.  Події.  Факти.  Цифри.  Під  керівництвом  генерал-лейтенанта  Н.С.
Бондарчука, Штаб ЦО України, 1990 р., Київ.

12. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97), 1997 р., МОЗ України, Київ.
13. Довідник з цивільної оборони, Укртехногрупа, 1998 р., Київ.
14. Методичний посібник, РІЦ ЦО і НС, 1997 р., Київ.
15.  Закон  України  “Про  правовий  режим  території,  що  підверглася  радіоактивному  забрудненню

внаслідок Чорнобильської катастрофи”, ВРУ, Київ.

Матеріальне забезпечення 

     1. Стенди або схеми в класі:

     1. Концепція захисту населення і територій від НС.
     2. Єдина  державна  система запобігання  і  реагування на надзвичайні ситуації.
     3. Дії органів управління і сил ЦО та населення у надзвичайних ситуаціях.
     4. Захист населення у надзвичайних ситуаціях.
     5. Інженерний захист населення у НС.
     6. Класифікація надзвичайних ситуацій.
     7. Характеристики надзвичайних ситуацій.
     8. Організація проведення рятувальних та невідкладних аварійно-відновлювальних робіт



ПЕРЕДМОВА

На  наш  час  у  різних  країнах  світу  тисячі  науково-дослідних  інститутів,  підприємств  атомної
енергетики,  лабораторій  використовують  радіоактивні  речовини.  Ці  речовини  виготовляються,
транспортуються,  використовуються і  зрештою знищуються у вигляді відходів, і  на кожній стадії  не
виключається  можливість  виникнення  нещасного  випадку  або  аварії,  яка  може  створити  небезпеку
ураження обслуговуючого персоналу.

У результаті аварії, як правило, не утворюється таких значних зон радіоактивного зараження, як при
вибухах  ядерних  боєприпасів  або  руйнуванні  АЕС,  але  від  цього  небезпека  ураження  людей  не
зменшується.  Ця  небезпека  може  бути  виключена  або  зменшена  за  рахунок  проведення  силами  і
засобами ЦО і населення комплексу заходів з ліквідації наслідків радіоактивного зараження. 

До цих заходів належать: додержання людьми допустимих доз опромінення, дезактивація заражених
об'єктів, скорочення потрапляння радіоактивних речовин в організм людини; попередження радіаційних
уражень  шкірних  покривів  людей;  використання  профілактичних  засобів  і  лікування  уражених;
підвищення психологічної стійкості особового складу формувань і населення в цілому.
    Здійснення цих заходів передбачається у єдиному комплексі одночасно, тільки тоді можна створити
умови для ефективного захисту людей, що опинилися у зонах радіоактивного зараження і забезпечення
стійкої роботи об'єктів народного господарства. Комплексне проведення заходів по ліквідації наслідків
радіоактивного зараження можливе лише при організації завчасної підготовки і оснащення сил і засобів
ЦО засобами захисту, приладами і технікою. Цю вимогу у першу чергу можна віднести  до заходів з
дезактивації, які, навіть при диференційованому їх проведенні, вимагатимуть виконання значних обсягів
робіт із залученням формувань і населення. Тому зараз, у мирний час, треба вчитися завчасно ліквідації
наслідків радіоактивного зараження в умовах різноманітної, часом дуже складної обстановки, яка може
скластися у зонах зараження.  Це необхідно і  спеціалістам служб цивільної оборони, і  командирам, і
бійцям  формувань,  і  населенню.  Усім  особам,  що  опинилися  у  зонах  радіоактивного  зараження,
необхідно  знати  самі  загальні  відомості  про  характер  можливого  зараження  різних  об'єктів,
властивостях радіоактивних речовин і практичні рекомендації з питань дезактивації з тим, щоб кожний
на  своєму  місці  мав  можливість  кваліфіковано  виконати  свої  обов'язки  по  захисту  себе,  сім'ї  і
виробництва від наслідків радіоактивного та іншого зараження.
     Кожний громадянин, окрім теоретичних знань, повинен мати практичні навички з гігієни харчування,
профілактичних заходів та веденню приватних господарств на територіях з підвищеним рівнем радіації
та вміти проводити заходи з дезективації, дегазації, дезинфекції та санітарної обробки людей. 

ПЕРШЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ:

“РЕКОМЕНДАЦІЇ З ГІГІЄНИ ХАРЧУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИЧНИМ ЗАХОДАМ ТА ВЕДЕННЮ
ПРИВАТНИХ ГОСПОДАРСТВ НА ТЕРИТОРІЯХ З ПІДВИЩЕНИМ РІВНЕМ РАДІАЦІЇ”.

    
Щоб уберегти продукти харчування і воду від заражен-ня радіоактивними речовинами, необхідно,

насамперед, ізолювати їх від зовнішнього середовища. 
У  домашніх  умовах  основним  засобом  захисту  продук-тів  харчування   і  води  від  зараження  є

збереження їх у тарі, що герметически закривається, або використання для  їхнього укриття захисних
матеріалів  (поліетиленової  плівки,  щільної  папір,  клейонки і  т.п.).  Хліб,  сухарі,  кондитерські  вироби
варто загорнути в щільний папір і укласти в мета-леві  кастрюли, поліетиленові мішки. Цукор, муку,
крупу, вермішель доцільно тримати в пакетах із щільного паперу. Для більшої надійності ці продукти
краще укласти в коробки, ящики, які викладені зсередини клейонкою або іншим плівковим матеріалом.
Гарний захист м'яса, ковбас, рибних виробів забезпечують домашні холодильники. 

Олія,  молоко,  рослинні  жири краще зберігати в метале-вих або скляних банках із  кришками,  що
щільно закриваються.  Для захисту овочів варто використовувати дерев'яні ящики, а потім укрити їх
брезентом або іншою щільною тканиною. 

Для укриття продуктів харчування в умовах сільської місцевості можна використовувати погреби,
підпілля, овочесховища, склади й інші, спеціально підготовлені помешкання.  У них повинні бути забиті
щілини  в  стінах,  дверях,  вентиляційні  отвори.  Вікна  варто  закрити  щитами,  що  оббиті  толем,   або
закласти цеглиною. Двері  оббити по обидва боки щільним матеріалом. 

Картоплю, капусту,  моркву й інші овочі,  що зберігаються поза помешканнями, доцільно вкривати
матами з очерету, соломи, а потім засипати ґрунтом толщиною 15 -20 см. Якщо овочі знаходяться у
полі, то в місцях їхнього збереження треба викопати котлован глибиною 0,5 м і шириною 1,5 - 2 м,
закласти  в  нього  картоплю  або  інші  корнеплоди,  поверху  накрити  соломою  товщиною  20-30  см  і
засипати прошарком землі (15-20 см) .       

Для  захисту  води  варто  використовувати  термоси,  гра-фини,  цебра,  бідони,  ванни.  Весь  посуд



повинний, закрива-тися щільними кришками, а цебра і ванни - накриватися щільним матеріалом. 
Запаси води необхідно створювати з розрахунку на кож-ну людину в добу від 10 до 15 літрів, тільки

для приго-тування  їжі необхідно від 3 до 5 літрів. 
 У містах і населених пунктах, де є система водопо-стачання, подача води відбувається по трубам із

водопро-відною арматурою, що забезпечує надійний її захист. 
У населених пунктах сільської місцевості широко поши-рені шахтні колодязі із дерев'яним зрубом

або залізобетонними кільцями. Для захисту таких криниць, навколо зрубу (верхнього кільця) насипають
глиняний прошарок товщиною до 50 см і шириною 1,5 - 2 м.  Глину утрамбо-вують, поверх засипають
прошарок  щебеню,  гальки  або  гравію  товщиною  10-15  см.  Верхню  частину  дерев'яного  зрубу
обшивають  дошками  або  багатошаровою  фанерою.  Над  криницею  улаштовують  будку  або  навіс,  а
шахту закривають щільною кришкою, оббитою аркушевим залізом або толем.  Бажано із шахти криниці
выкачать воду й очистити дно. 

Якщо час не дозволяє виконати зазначені роботи, застосовують найбільш простий засіб захисту води
від  радіоактивного  зараження  -  перекриття  шахти  криниці  пилоне-проникною  тканью,  брезентом,
плівкою. 

Продукти  харчування,  що  подверлись  радіоактивному  зараженню,  піддаються  дезактивації,  а  що
зберігаються в герметичній тарі, можуть бути використані після ретель-ного обмивання посуду теплою
водою. 

М'ясо,  сир,  олія,  що  знаходяться  в  негерметичной  тарі,  опрацьовують  шляхом  зняття  ніжем
зараженого прошарку товщиною не менше 2-3 см. 

Картопля,  морква,  буряк  і  інші  овочі  та  фрукти  старанно  миють  струменем  води,  при  двох
-триразовому промиван-ні досягається видалення до 80% радіоактивних речовин. При знятті шкірки з
овочів із наступним кип'ятінням їх до напівготовності відбувається остаточне видалення радіо-нуклідів.
Варто  враховувати,  що  найвище  в  порівнянні  з  картоплею,  морквою  й  іншими  коренеплодами
наповнення  стронцію-90  відбувається  в  столовому  буряку  (у  6-8  разів  більше),  тому він  підлягає
найбільше ретельному опрацю-ванню. 

Молоко, заражене радіоактивними речовинами,  у до-машніх умовах не вживається,  воно підлягає
переробці у творог або олію.  Рослинну олію відстоюють протягом 3-5 діб і верхній прошарок вживають
у їжу.              

Якість  опрацювання  продуктів  харчування  підлягає  до-зиметричному  контролю,  при  можливості
необхідно пере-вірити їх у лабораторії цивільної оборони або СЕС. 

Для  очищення  води  від  радіоактивних  речовин   застос-вують  декілька  засобів:  відстоювання,
фільтрування, ко-гулювання з наступним відстоюванням, перегонка. Пе-ший засіб дозволяє видалити
тільки нерозчинні раді-нукліди. При використанні  коагуляторів (глини, квасцов, кальцинованої  соди,
фосфатів)  можна  видалити  до  40% радіонуклідів  стронцію  і  цезію.  Фильтрацією через  пісок,  торф,
гравій можна досягти очищення до 70%. 

У  сільській  місцевості,  на  дачних  (садових)  ділянках  очищену  воду  з  заражених  водойм  можна
одержати  шля-хом  устрою  спеціальних  криниць  на  відстані  5-10  м  від  берегу  водойми.  Необхідно
враховувати, що дно криниці по-винно бути нижче поверхні рівня води у водоймі. Якщо грунт берега
не пропускає воду, то між водоймою і крини-цею улаштовують фильтруючу траншею або трубу. 

Кращі результати при видаленні радіонуклідів із  води досягаються при перегонці або пропусканні її
через іонообмінні смоли.

Харчування  населення,  яке  мешкає  на  території  зараженій  радіонуклідами,  повинно  бути
різноплановим,  повноцінним,  мати  значну  кількість  калорійних  корисних  речовин,  вітамінів,
ультрамікроелементів.

Радіонукліди, які випадають на поверхню землі, можуть попасти в організм людини, раніше всіх з
продуктами харчування і водою.

Як можна зменшити радіаційне опромінення організму людини?
По-перше,  в  раціон  харчування  повинні  входити  такі  речовини,  які  перешкоджають  засвоєння

організмом  радіонуклідів.  При  цьому  використовуються  не  хімічні  сполуки,  а  природні,  органічні
сполуки, які не несуть небезпеку, не дають побічних явищ.

Найбільш  розповсюджені  із  них  дектини  або  полісахаріди-  органічні  сполуки,  що  вступають  в
контакти з радіонуклідами, не дозволяючи їм розчинятися у клітинах живого організму. Їх отримують із
водорослей. 

Враховуючи то,  що пектини входять в  склад продуктів  харчування,  найбільш необхідно  вживати
яблука, тикву, моркву, капусту, буряк, редис, а влітку і осінню – сливи, клубніку, вишню, чорноплодову
рябину, обліпиху.



Засвоєнню  радіонуклідів  в  організмі  перешкоджують  і  фруктові  соки,  до  складу  яких  входять
органічні  кислоти,  які  мають здібність вступати у тісну взаємодію з радіонуклідами і,  створювати з
ними  ряд  сполук,  які  виводжуються  із  організму.  Наявність  в  раціоні  харчування  гранатового,
яблучного,  грушового,  сливового, томатного,  виноградного соків – один із  способів позбавитися від
шкідливого впливу внутрішнього опромінення організму.

Для підтримання необхідної кількості калію в організмі необхідно вживати петрушку, шпинат, лук,
чеснок, брюсельську і кольорову капусту, турнепс, щавель, сельдерей та інші види зелених культур. Їх
можна вирощувати на присадибних та садових ділянках, придбати в торгівельній мережі.

Велике  значення  для  зменшення  радіаційноговпливу  має  нормальне  співвідношення  в  організмі
кальцію і магнію, яке досягається систематичним вживанням молока, сира, а також фасолі, гороху та
інших бобових культур.

В  умовах  радіаційного  забруднення  місцевості  не  виключена  можливість  попадання  всередину
організму  людини “гарячих часток”  -  дуже  шкідливих  для живих клітин.  Попадаючи з  продуктами
харчування в організм, вони, маючи нерівну поверхню(гострі кути), застряють у шлунково-кишечному
тракті.  Великі  дози  радіації,  яку   несуть,  вони  руйнують  навколо  себе  всі  ткані,  викликають
недоброякісні  перетворювання.  Для  зменшення  впливу  “гарячих  часток”  необхідно  слідкувати  за
нормальною  роботою  кишечника.  Важно  для  цього  вживати  продукти,  де  є  волокнисті  речовини:
катусту, буряк, моркву, ржаний хліб.

Продукти,  які  мають  світло-жовті  і  червоні  пігменти,  зменшують  вірогідність  появи  раку.  Це-
помідори, червона морква, вишня, смородина. При цьому важливо, щоби вони вживались систематично,
утворювали  перешкоду  грізним  хворобам.  Для  підтримання  високої  імунної  системи-щита  проти
хвороб,  можна,  не  використовуючи  складного  лікування  і  хімічних  препаратів,  вирівняти  вміст  в
організмі  вітамінів,  макро-  і  ультрамікроелементів:  заліза,  міді,  кобальту,  молібдену,  які  повинні
присуствовати  в  оптимальних  кількостях  і  співвідношеннях.  Для  цього  важно збалансувати  денний
раціон харчування за вітамінами і мікроелемтами. В нього повинні входити: 0,5 л молока, 300 г хліба, не
менше 300 г овочів, до 300 г фруктів і фруктових соків, 200 г м’яса, риби, 20 г рослинної олії. Для дітей
ця доза повинна бути вдвоє менше, а для малишів до 4 років – втроє.

Добова калорійність їжі повинна бути: для тих, хто займається фізичною працію – 3100 кілокалорій,
розумовою працею – 2700; для дітей – від 1 до 3 років – 1320 кілокалорій, від 4 до 6 років – 1900, від 7
до 10 років – 2300, від 11 до 13 років – 2500, від 14 до 17 років – 2750 кілокалорій.

Важливе  значення  для оздоровлення  організму має  виїзд  у  місця,  де  є  чисті  продукти.  Це може
вивести  із  організму  цезій-137,  головний  радіоактивний  забруднювач  у  потерпілих  від  аварії
місцевостях. Для дорослих цей термін повинен бути від 3 до 4 місяців, для дітей більше 2 місяців.

Активний образ життя, заняття фізкультурою, прогулянки на свіжому повітрі оказують благодійний
вплив на організм людини, допомагають йому боротися з хворобами, у тому числі і з радіацією.

Населенню  в  зонах  радіоактивного  забруднення  необхідно  суворо  дотримуватись  вимог  ДР-97
“Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 і стронцію-90 у продуктах харчування”. 

Внаслідок  радіаційних  аварій  (катастроф)  на  поверхню  землі  випадає  у  великій  кількості
радіонукліди цезія-137 і стронцію-90, які і  є головними забруднювачами навколишнього природного
середовища, у першу чергу сільськогосподарських угідь та джерел водопостачання для населення.

Вони  характеризуються великим періодом полураспада, високим коефіцієнтом переходу із почви в
рослини  і  інтенсивністю  включення  в  біологічний  процес.  Включення  в  біологічний  цикл  речовин,
радіонукліди  накопичуються  в  рослинах,  а  потім  з  продуктами  харчування  попадають  в  організм
людини.

Для  того,  щоби  уникнути  цього,  необхідно  понизити  інтенсивність  включення  радіонуклідів  в
біологічний коло-обіг. Оскільки більше 80% радіонуклідів стронцію-90 концентрується, як правило, у
верхньому шару ґрунту на глибіні біля 5 см, їх можна перенести шляхом глибокої оранки у нижчі шари,
до яких не доходить корнева система рослин.

Можна використати  і  інший  спосіб  –  зняти  3-5  см  зараженого  ґрунту  і  замінити  його  «чистим»
ґрунтом, знятий грунт захоронити у відведених «могильниках».

Значне  зменшення  забруднення  продукції  рослинництва  досягається  шляхом  вапнування  почви,
внесення органічних добрив, торфу, глини (попередньо перевірив їх радіоактивність).

В осінній період важливо провести збирання листви, трави, стеблів картофелю і помідорів. Зібрану
біомасу необхідно вивести і захоронити в встановлених місцях “могильниках”. Після оброблення почви
і проведеного збирання урожаю необхідно провести обслідування на радіоактивність, використовуючи
для цього дозиметричні прибори (у тому числі і побутові). 

Після  Чорнобильської  аварії  висока  радіоактивність  фруктів  і  ягід  у  1986  році  була  св’язана  з
поверхневим  радіоактивним  забрудненням  цвіткової  зав’язі.  За  рахунок  поверхневого  забруднення
відмічалась також висока радіоактивнисть овочів: щавелю, салата, петрушки, зеленого лука тощо. 



Весіннє оброблення почви доцільно проводити при можливості раніше, коли почва ще тримає вологу,
що дозволяє уникнути пилі. При необхідності поливу, воду необхідно брати із перевірених джерел на
радіоактивність.
     Захист рослин від радіоактивних  речовин  зводиться до зменшенню можливостей додаткового
збільшення  зараження  їх  радіоактивними  речовинами,  що  лежать  на  поверхні  ґрунту,  а  також
максимальному  і  швидкому  видаленню  радіоактивних  часток  з  поверхні  рослин,  насіння  і  овочів,
зменшенню  доступу  радіонуклідів  з  ґрунту  в  рослини  шляхом  проведення  комплексу  відповідних
заходів.
    При летальному і  сильному ступеню зараження радіоактивними речовинами (70-100 %) рослини
скошують і вивозять за межі поля, а поле переорюють і проводять пересів іншими культурами. При
середній (50-70 %) і слабкій (10-30 %) ступенях зараження проводять пересів культур і здійснюється
ретельний догляд за посівами.
  Пониження переходу стронцію-90 і цезію-137 з ґрунту в рослини  у зонах «М» і «А»: звичайна

оранка ґрунту і внесення мінеральних і органічних добрив у встановлених нормах для різних типів
ґрунтів. 

Використання земель у зонах «М» і «А»   для сільськогосподарського використання:  без обмежень.
     Використання земель для сільськогосподарського виробництва: на периферії  зони при щільності
зараження  стронцієм-90  до  2  Ки/км2 землі  переключаються  на  виробництво  овочів.  Дозволено
розводити скот на власних кормах. В середині зони можливо вирощування продовольчих зернових і
бобових культур.
     Збирання врожаю і порядок використання сільськогос-подарської продукції: збирання  проводиться в
першу чергу; використання  врожаю за призначенням з  дотриманням  радіологічного контролю.
    При проведенні  заходів  щодо  захисту сільськогосподарських  рослин від  радіоактивних  речовин
необхідно  використовувати  комплексний  підхід  і  враховувати  місцеві  умови  вирощування
сільськогосподарських рослин.
    Якщо в індивідуальному господарствіє корова, коза, то молоко можна вживати тільки при умові, коли
для випасу використовуються “чисті” пасовиська і угіддя для сінокосу. Вживання м’яса кроликів, птиці
можливе  якщо  за  1-1,5  місяці  до  можливого  забою  вони  будуть  переведені  на  “чисті”  корма,  а
утримання птиці буде без вигулу. 
    Основні способи захисту сільськогосподарських тварин від радіоактивних засобів:
     в  умовах  стійлового  або  табірного  утримання  на  пасовиськах  –  укриття  тварин в  обладнаних
тваринницьких приміщеннях і захисних спорудах;
     в умовах відгінного тваринництва, а також при відсутності спеціально підготовлених приміщень -
укриття в ярах, лісах,  штучних виїмках,  перегін тварин на ділянки,  що не заражені радіоактивними,
хімічними речовинами і бактеріальними засобами, або на ділянки з допустимими рівнями зараження;
     забезпечення  особливо  цінних  тварин  індивідуальними  засобами  захисту  органів  дихання  і
травлення;
     евакуації тварин в безпечні  господарства;
     специфічна профілактика інфекційних захворювань тварин і використання антидотних засобів.
     Пристосовані для захисту тварин приміщення дерев’яного типу зменшують ступінь опромінювання
тварин, що укриті в них в середньому в 2-3 рази, в кам’яних і залізобетонних – в 10 раз. В вказаних
приміщеннях  створюються  запаси  кормів  і  води  на  5-7  діб.  Режим  утримання  тварин  в  таких
приміщеннях залежать від коефіцієнту захисту приміщень, наявності запасів фуражу і води.
     Заходи щодо ліквідації наслідків радіоактивного зараження включають:  
     організацію і  терміни проведення охоронних і  карантинних  заходів,  вимушеного  прищеплення,
сортування і ветеринарної обробки заражених тварин і надання їм лікувальної допомоги; 
      визначення  можливостей  і  термінів  убою  на  м’ясо  заражених  тварин,  ветеринарно-санітарна
експертиза туш і органів, отриманих від цих тварин;
      дезактивація місць розміщення тварин, фуражу, води, предметів догляду, інвентарю і т. д.;
     організація захисту особового складу формувань  ЦО і установ служби, що працюють в осередках
зараження;
     заходи, що пов’язанні з можливими вторинними факторами ураження.

Ветеринарна обробка тварин проводиться на спеціальних площадках, що обладнуються в залежності
від  температури  зовнішнього  повітря  на  відкритій  місцевості  або  в  приміщеннях.  Площадки
ветеринарної обробки розгортують таким чином, що б на них можливо було б обробляти одночасно не
менше п’яти тварин за потоком.

     Керівник заняття ставить 2-3 запитання навчаємим щодо визначення повноти засвоєння матеріалу і
при необхідності робить додаткові роз’яснення.



ДРУГЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ:

“ДІЇ РОБІТНИКІВ СЛУЖБОВЦІВ ТА НАСЕЛЕННЯ ПРИ ОБЕЗЗАРАЖЕННІ ТЕРИТОРІЙ,
БУДІВЕЛЬ, СПОРУД, РОБОЧИХ МІСЦЬ, ОДЯГУ. САНІТАРНА ОБРОБКА ЛЮДЕЙ”.

Роботи  по  дезактивації  територій  і  споруд проводять  у  тих  випадках,  коли  їх  зараження  буде
являти собою безпосередню небезпеку для людей і  коли ці  роботи дають значний виграш у часі  у
порівнянні із тим, який буде вимагатися для природної дезактивації.

При дезактивації території застосовують наступні способи дезактивації:
- змивання радіоактивних речовин з доріг і площ, що мають тверде покриття, струменем води під

тиском за допомогою поливомиючих, пожежних, спеціальних машин, мотопомп та інших агрегатів, що
забезпечують подачу води;

-  видалення  радіоактивних  речовин  підмітанням  за  допомогою  підмітально-прибиральних  і
вакуумних машин, а з невеликих ділянок місцевості із твердим покриттям - мітлами і віником;

-  зрізання  шару  зараженого  грунту  або  снігу  за  допомогою  бульдозерів,  скреперів,  грейдерів,
шляхоукладчиків, видалення шару грунту за допомогою снігоочищувачів;

- перепахування або перекопування зараженої поверхні за допомогою тракторних плугів або лопат;
- засипка зараженої поверхні шаром (6-8 см) незараженої землі, гравієм або щебенем;
Роботи  з  дезактивації  територій  організуються  з  таким  розрахунком,  щоб  технічні  засоби

обеззараження  мали широкий фронт робіт  (великі  площі,  проїзди,  проходи).  Ділянки місцевості,  де
застосовувати  машини не  зручно,  обробляють вручну,  використовуючи прилади ручної  дії,  а  також
лопати, тачки, носилки тощо.

Серед способів дезактивації споруд головне місце відводиться обробці струменями води під тиском.
Ефективність  цього  способу збільшується,  якщо одночасно  протирати  заражену поверхню щітками.
Інші  способи  дезактивації  (обробка  миючими  розчинами,  застосування  промислових  пилососів  на
об'єктах народного господарства, піскоструменева обробка) можна вважати допоміжними, оскільки їх
використовують при проведенні невеликих за обсягом робіт.

Вибір  способів  і  прийомів  дезактивації,  порядку  їх  проведення  залежить,  перш за  все,  від  виду,
природи і характеру зараження, а також від наявності необхідних засобів і часу.

Хоча  ефективність  видалення  радіоактивних  речовин  при  підмітанні  невисока,  що  пояснюється
наявністю на площах, що оброблюються, різноманітних западин,   щілин  та інших нерівностей,  цей
спосіб  знайде  більш  широке  застосування  унаслідок  швидкості  його  проведення  і  наявності  у
народному  господарстві  великої  кількості  підмітально-прибиральних  машин  різних  видів.  Спосіб
змивання радіоактивних речовин струменем води ефективний для твердих поверхонь, однак при його
використанні треба мати стоки для відведення зараженої води.

Спосіб  дезактивації  зрізанням  шару  забрудненого  ґрунту  (снігу)  забезпечує  досить  високу
ефективність  при  використанні  дорожньої  техніки  (грейдери,  бульдозери).  Але  наявність  великої
кількості ґрунту, який необхідно видалити, і тривалий час, що витрачається на це, знижують загальну
ефективність робіт. Видалений при зрізанні верхній шар землі (снігу) переміщують до меж ділянок, що
очищуються,  утворюючи насипи,  які  можуть  використовуватися  для  захисту від  радіації  із  сусідніх
заражених  ділянок.  Такі  насипи складаються  із  суміші  зараженого і  чистого  ґрунту (снігу)і  тому їх
радіоактивність значно знижена.

Небезпека  опромінення  людей залежить  від  площі  зараження.  Зниження  рівня  радіації  у  заданих
межах  може  бути  досягнуто  дезактивацією  як  самих  ділянок,  де  будуть  знаходитись  люди,  так  і
прилеглих до них бічних і торцевих узбіч, які являться захисною зоною, що охороняє від дії радіації з
ділянок  місцевості,  що  не  піддавалися  дезактивації.  Таким  чином,  створення  захисних  зон  уздовж
вулиць, доріг і проїздів може значно зменшити зовнішнє опромінення людей.

Захист  населення  від  опромінення  у  сільській  місцевості  буде  здійснюватись,  як  відомо,  у
протирадіаційних  укриттях.  Після  зараження  місцевості  необхідно  без  зволікання  провести
дезактивацію  укриттів,  використовуючи  для  цього  такі  способи,  як  змітання  (мітлами,  віниками)
радіоактивних  речовин,  зрізання  зараженого  ґрунту  (лопатами)  і  обтирання  заражених  поверхонь
(вологим ганчір'ям).

Населення  у  містах  буде  використовувати  для  захисту  від  зовнішнього  опромінення,  поряд  із
захисними спорудами,  житлові  і  виробничі  будівлі.  Зменшенню опромінення людей,  що укрилися у
спорудах  і  будівлях,  буде  сприяти  дезактивація  дахів,  при  якій  видаляється  до  80% радіоактивних
речовин. З цією ж метою проводять дезактивацію 10-метрової зони навколо будинків. Якщо навколо
будинків площа має тверде покриття, то радіоактивні опади видаляють змиванням водою або змітанням
за  допомогою  підручних  засобів;  за  .відсутності  твердого  покриття  треба  провести  перекопування
ґрунту або його видалити.



До території  із  твердим покриттям  звичайно  належать  дороги,  вулиці,  площі,  аеродроми та  інші
ділянки, що вкриті асфальтом, залізобетонними плитами або забруковані.

Дороги,  вулиці,  площі,  що підлягають дезактивації,  мають свій рельєф і  характеризуються  типом
покриття і його якістю, наявністю або відсутністю стоків, розміром.

Вид  покриття  поверхні,  що  піддягає  дезактивації,  у  значній  мірі  визначає  спосіб  її  обробки.
Асфальтові покриття не мають стиків, і їх дезактивація може провадитись поли-вально-миючими або
підмітально-прибиральними  машинами.  Бетонні  поверхні,  як  правило,  рівні;  ефективність  їх
дезактивації знижують тріщини, що з'являються з часом на покритті. Радіоактивні речовини з бетонних
покриттів  гарно  видаляються  також  за  допомогою  поливально-миючих  і  підмітально-прибиральних
машин.

З  рівних  ділянок  доріг  радіоактивні  речовини  досить  ефектно  усуваються  змиваннням  сильним
струменем  води  із  насадок  поливально-миючих  машин.  На  вузьких  дорогах  радіоактивні  частинки
будуть змиватися за межі їх полотна або стікати з водою у колодязі.

Дороги, проїзди і тротуари звичайно мають скати, що спрямовують потоки води до їх країв. У містах
вода по водостоках уходить в колодязі зливової каналізації. За містом вода стікає на узбіччя дороги або
в  кювети,  тому  після  закінчення  дезактивації  необхідно  засипати  змиті  радіоактивні  речовини
незараженою землею або видалити їх.

Після  дезактивації  вулиці  великі  скупчення  вуличного  бруду,  що  містять  радіоактивні  речовини,
вивозяться на тачці у спеціально відведене місце.

Робота з дезактивації території, що не має покриттів, пов'язана з певними труднощами, тому що на
місцевості зустрічаються ділянки території з різними рельєфом і рослинністю, складом ґрунту і вмістом
вологи. Кожна з цих особливостей у тій або іншій мірі впливає на вибір способу дезактивації.

Технічні  засоби  дезактивації  малоефективні  або  зовсім  непридатні  на  крутих  схилах.  Висока
вологість  грунту  також ускладнює його дезактивацію.  Рослинність  у  вигляді  трав'яного  покриву не
перешкоджає проведенню дезактивації.

Використання технічних засобів дезактивації на ділянках місцевості, що мають чагарники і дерева,
неможлива.  Радіоактивні  речовини,  що  знаходяться  на  гілках  і  листях  чагарників  і  дерев,  можна
видалити лише змиванням струменем води.

На  ділянках  місцевості,  де  є  каміння,  виключається  використання  грейдерів  і  плугів.  У  таких
випадках  для  зняття  шару землі  можна використовувати  бульдозери.  У тих  місцях,  де  зустрінуться
суцільні  каменеві  утворення,  радіоактивні  речовини  можна  ззмивати  струменем  води  із  пожежних
стволів, або засипати ці поверхні чистим грунтом.

Безперешкодно дезактивацію можна проводити на рівній поверхні, що вільна від сторонніх предметів
і рослинності, особливо якщо грунт не надто твердий і не дуже сильно зволожений. Грунт видаляють на
глибину  6-10  см,  а  заражені  ділянки,  що  залишилися  (нерівності  і  тріщини),  очищують  ручним
способом.  З  техніки  народного  госпо-дарства  для  здійснення  цього  способу  дезактивації  можна
використовувати автоскрепери, автогрейдери, бульдозери.

При необхідності видалення радіоактивних речовин, що знаходяться у шарах ущільненого снігового
покриву або у сипкому снігу, можна з успіхом використовувати автогрейдери. При видаленні твердого
шару снігу мінімальна глибина зрізу встановлюється 5 см, послідовно здійснюють два зрізи. Глибина
зрізу при видаленні сипкого снігу залежить від місцезнаходження радіоактивних частинок.

Робота гусеничних бульдозерів при дезактивації полягає у зрізуванні грунту і у зсуванні його до межі
ділянки,  що  обробляється.  Заражений грунт  зрізається  на  глибину 10-15 см з  розрахунком,  щоб не
проминути заглиблені місця.

Переорювання  зараженої  території  призводить   до  утворення  поверхні  із  позараженої  землі
підґрунтового шару. Але шар ґрунту 16-20 см, під яким опинилися радіоактивні речовини, не забезпечує
потрібного захисту для людини, що знаходиться на зораному ґрунті, оранку необхідно здійснювати на
глибину не менше як 30 см.

Одним  з  трудомістких  способів  зменшення  залишкової  радіації  є  засипання  поверхні  зараженої
території  чистою  незараженою  землею  (щебенем,  гравієм).  Товщина  захисного  шару  незараженого
грунту повинна бути не менш, як 10 см. Місце, де береться позаражений грунт, обирають недалеко від
зараженої ділянки, щоб скоротити час на перевезення.

Виконання робіт по дезактивації території у зимових
умовах ускладнене унаслідок низьких температур, наявності снігу і льоду, що перешкоджає видаленню
радіоактивних частинок.

Радіоактивні  частинки  можуть  знаходитися  у  шарі  льоду,  під  сніговим  покривом,  або  бути



змішаними  із  снігом,  і  у  кожному  випадку  треба  правильно  вибрати  найбільш  придатний  спосіб
дезактивації.

При товщині снігового покриву, що не перевищує 5-6 см, вибір способу дезактивації не залежить від
місцезнаходження радіоактивних частинок у сніговому покриві.  У цьому випадку можна ефективно
використовувати підмітально-прибиральні та поливальпомиючі машини із снігоочисним обладнанням
(плуг  і  циліндрична  щітка).  Можливе  змивання  снігу  сильним  струменем  води  у  тих  місцях,  де
поверхня має достатній ухил і дренаж для того, щоб потоки стікаючої води не встигли замерзнути. 

Для проведення робіт з знезараження використовується: авторозливальна станція АРС-12У (АРС-14),
комплекти  ДК-4,  ІДК-1,  ДК-3;  комунальна,  сільськогосподарська,  дорожня і  будівельна  техніка,  що
придатна для використання при виконанні робіт з обеззаражування.

При зараженні робочого місця і квартири  (будинку)
отруйливими речовинами і бактеріальними засобми необхідно проводити відповідно їх дезинфекцію.
Для цього можна використовувати різні дегазуючі і дезинфікуючі речовини - хлорне вапно, хлораміни,
луги - формалін, лізол тощо.

На  робочих  місцях  і  у  квартирі  (будинку)  для  дегазації  (дезинфекції)  дерев'яних  і  металевих
предметів,  стін,  стель і  підлог застосовують ганчірки,  що просочені  дегазуючими (дезинфікуючими)
розчинами. У будинках обробці розчинами підлягають, окрім поручнів сходів, і дверні ручки; унітази
засипаються  хлорним  вапном.  М'які  меблі  у  випадку  їх  зараження  бактеріальними  засобами  після
обробки пилососом протираються ганчіркою або щіткою, що змочена 3%-ним розчином хлораміну.

Одяг, взуття звичайно заражаються в момент випадіння радіоактивних речовин із хмари ядерного
вибуху  і  при  дії  людей  на  зараженій  місцевості  або  зараження  місцевості  речовинами.У  випадку
випадіння радіоактивних і отруйних речовин з дощем можливе більш сильне зараження одягу і взуття.

Ступінь зараження одягу  радіоактивним пилом визначається тією кількістю пилу, яка може пристати
до одягу та її питомою активністю. Кількість пилу, яка знаходиться на спеціальному одязі робітника в
умовах запиленого цеху, досягає 100-200 г на добу. Тому заражений одяг може являти певну небезпеку
для людей і підлягає дезактивації.

Існує багато засобів дезактивації одягу і взуття. Однак, не всі вони рівноцінні. При виборі способу
дезактивації  керуються  не  лише  загальними  умовами  (наявністю  часу,  засобів),  але  й  враховують
характер і ступінь зараження, а також особливості і якість матеріалів, з яких виготовлений одяг, взуття.

Дегазація одягу, взуття може бути часткова і повна. При проведенні особовим складом формувань і
населенням  часткової  санітарної  обробки  одночасно  здійснюється,  як  вже  зазначалося,  часткова
дезактивація  одягу,  взуття  і  засобів  індивідуального  захисту.  В  суху  погоду  при  знаходженні  в
заражених  районах  і  при  виході  з  них  особовий  склад  формувань  і  населення  проводять  часткову
дезактивацію одягу, взуття і засобів індивідуального захисту якомога частіше.

Якщо часткова дезактивація проводиться в зоні зараження, то одяг, взуття і засоби індивідуального
захисту  не  знімають.  Після  виходу  в  незаражений  район  їх  знімають  і  проводять  дезактивацію  у
надягнутому респіраторі (протигазі).

Часткова  дезактивація одягу,  взуття і засобів індивідуального захисту полягає у тому, що людина
сама  видаляє  радіоактивні  речовини  з  предметів,  що  дезактивуються.  Одяг,  взуття  і  засоби
індивідуального  захисту  розвішують  на  сучках  дерев,  кущах,  мотузках  і  ретельно  протягом  20-30
хвилин  обмітають  віником,  чистять  щітками  або  вибивають  палицями.  Цьому способу  дезактивації
можна  піддати  всі  види  одягу  і  взуття,  за  винятком  виробів  із  гуми,  прогумованих  матеріалів,
синтетичних плівок і шкіри, які протирають ганчір'ям, змоченим водою, або дезактивую-чим розчином.
Якщо  обробка  здійснюється  у  літній  час,  одяг  і  засоби  захисту  шкіри  можна  прополоскати  у
незараженому водоймищі.

Якщо  після  обробки  залишкова  зараженість  одягу,  взуття  і  засобів  індивідуального  захисту
залишається вищою за допустиму, то проводиться додаткова обробка на майданчиках дезактивації, що
розгортаються поблизу санітарно-обмивочних пунктів або майданчиків санітарної обробки, де особовий
склад буде проходити повну санітарну обробку.

При дезактивації  способами, що викликають пилоутворення, люди повинні мати гумові рукавички,
респіратор або протигаз. Якщо вказані засоби захисту органів дихання відсутні, на обличчя надягають
багатошарову марлеву або тканинну пов'язку. Поверх одягу надягають халат або комбінезон, на ноги -
гумові чоботи.

Не завжди простішими засобами і  способами можна дезактивувати одяг і  засоби індивідуального
захисту  до  припустимих  величин  зараження,  особливо  цього  складно  досягти  при  зараженні
радіоактивними речовинами вогкого або замасленого одягу. Якщо погодні умови дозволяють, мокрий
одяг  висушують,  а  потім  дезактивують.  Одяг,  не  продезактивований  до  припустимого  ступіню



зараженння, закладається на природну дезактивацію в склад зараженого майна або відправляється на
станції  обеззараження  одягу,  де  він  підлягає  пранню  за  спеціальними  режимами  або  обробці
органічними розчинниками.

Необхідно  відмітити,  що  вже  перше  прання  в  основному  забезпечує  видалення  радіоактивних
речовин. Однак, нею обмежуватися не можна, так як частина радіоактивних речовин все ж залишається,
після кожного прання полощуть вироби для видалення тих радіоактивних речовин, які обумовлюють
вторинне зараження.

Розроблений спосіб дезактивації одягу в машинах хімічної чистки, що грунтується на використанні
миючих розчинів. На дезактивацію одягу цим способом при відповідному переобладнанні можуть бути
переведені фабрики хімічної чистки і фарбування одягу, комплексні підприємства по пранню білизни і
хімічної чистки, ательє термінової хімічної чистки, а також пересувні майстерні хімічної чистки.
     У зв'язку з тим, що машини для хімічної чистки не можуть забезпечити якісного віджимання виробів,
що  оброблені  водними  розчинами  з  використанням  миючих  засобів,  віджимання  одягу  з  метою
скорочення тривалості процесу обробки повинно проводитись у центрифугах, якими кожне підприємтво
хімічної  чистки  повинно  додатково  комплектуватися.  Дегазацію  і  дезинфекцію бавовняного  одягу і
білизни,  а  також  посуду,  слід  проводити  кип'ятінням  у  2%-му  содовому  розчині.  Для  дезинфекції
виробів із тканини можна використовувати, крім того, гарячу праску. Взуття, одяг, килими, подушки та
інші  предмети,  які  кип'ятити  не  можна,  для  дегазації  і  дезинфекції  необхідно  здавати  на  станцію
знезаражування.

При  роботах,  що  пов'язані  з  дегазацією,  дезинфекцією  і  дезактивацією,  необхідно  обережно
поводитися з знезаражуючими розчинами. Обтиральні матеріали, що використані при таких роботах,
слід  складати  у спеціально  відведені  місця,  а  потім спалювати  (матеріали  після  дезактивації  можна
закопувати у землю).

Після  проведення  робіт  на  зараженій  місцевості,  а  також  робіт,  що  пов'язані  із  знезараженням
робочих місць і квартири, треба обов'язково пройти повну санітарну обробку.

Санітарною  обробкою називається  віддалення  радіоактивних  речовин,  знешкодження  або
віддалення отруйних речовин, хвороботворних мікробів і токсинів з шкірних покровів людей, а також з
надітих індивідуальних засобів захисту, одягу та взуття. Вона може бути повною або частковою.
    Часткова  санітарна  обробка при  зараженні  радіоактивними  речовинами  проводиться  при
можливості на протязі першого часу після зараження, за випадом радіоактивних речовин безпосередньо
в зоні радіоактивного зараження і повторюється після виходу з неї.
    При  зараженні  крапельно-рідкими  отруйними  речовинами  та  їх  аерозолями  санітарна  обробка
поводиться негайно.
    При одночасному зараженні радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними засобами в
першу  чергу  знешкоджуються  отруйні  речовини,  а  після  проводяться  дії,  які  передбачені  для
оброблення при зараженні радіоактивними речовинами і бактеріальними засобами.  

Особовий  склад  сил  ЦО і  населення  використовує  для  проведення  часткової  санітарної  обробки
індивідуальні  протихімічні  пакети  (ІПП-8  та  його  аналоги),  а  також різні  підручні  засоби.  Правила
користування пакетом ІПП-8 у вигляді інструкції прикладаються до нього.

Повна санітарна обробка заключається в обмиванні тіла теплою водою з милом. При зараженні
радіоактивними  речовинами  повна  санітарна  обробка  проводиться  в  тому  випадку,  якщо  після
проведення  часткової  санітарної  обробки зараження  шкірних  покровів  та  одягу залишається  більше
допустимих величин.  Повна санітарна обробка повинна проводитися при можливості  не пізніше 3-5
годин з моменту зараження: проведення її після 10-12 годин практично не ефективно. Одяг замінюється,
якщо після його оброблення зараження остається вище допустимих норм. Повна санітарна обробка при
зараженні крапельно-рідкими ОР і їх аерозолями може проводитися після проведення часткової обробки
з гігієнічними цілями.          

При  зараженні  бактеріальними  засобами повній  санітарній  обробці  підлягають  всі  люди,  що
знаходяться в районі дії бактеріальних засобів, незалежно від того, використовувалися засоби захисту і
чи проводилася часткова санітарна обробка. Заражений одяг підлягає дезинфекції або заміні.

Для проведення повної санітарної обробки використовуються: санітарні пункти обмивання на базі
стаціонарних  бань,  душових  павільйонів  і  санпропускників;  комплекти  санітарної  обробки  КСО;
інфекційно-душеві установки ДДА-53А, ДДА-66, ДДП.

Комплект санітарної обробки КСО призначається для повної санітарної обробки особового складу
сил ЦО в теплий час року і часткової обробки в холодний час року. Комплект працює від автомобілів
ГАЗ, ЗІЛ і Урал-375.



Пропускна здібність за 10-12 чол. за годину, продуктивність за гарячою водою (38-42 °C) при роботі
від автомобіля ГАЗ 3-4 л/хв., від автомобіля ЗІЛ 5-6 л/хв., час розгортання (згортання) комплекту 8-10
хв., маса комплекту з ящиком для упакування – 40 кг.

Дезінфекційна  душова  установка  ДДА-53А  (ДДА-66  і  ДДП) призначенні  для  миття  людей  і
дезинфекції  (дезін-секції)  одягу,  взуття і індивідуальних засобів захисту в польових умовах. Основні
технічні характеристики ДДА-53А (ДДА-66): кількість дезінфекційних камер – 2 (1), об’єм одної камери
– 1,8 м3 (2,5 м3), витрати дизельного палива – 21-29 кг/г, дров – 60-85 кг/г, ємність котла і водонагрівачу
– 277 л, продуктивність за паром при роботі на рідкому паливі – 315 кг/ч, при роботі на сухих дровах –
205 кг/ч, робочий тиск в котлі – 4 кгс/см2, час розгортання установки: літом – 35-40 хв., зимою – 50-60
хв., час згортання установки - 13-15 хв., розрахунок – 4 (3) чол.

Пропускна  здібність  установки  за  годину  (при  роботі  котла  на  рідкому  паливі):  миття  людей  з
одночасною дезинсекцією одягу літом - 96 (56) чол., зимою – 48 (32) чол.; миття людей з одночасною
дезинфекцією одягу, зараженого вегетативними формами мікробів, літом -72 (40) чол., зимою – 48 (28)
чол.; миття людей з одночасною дезинсекцією одягу літом - 96 (56) чол., зимою – 48 (32) чол.; миття
людей без обробки одягу літом - 96 (56) чол., зимою – 64 (56) чол.; дезинфекція суконнопаперового
одягу, зараженого вегетативними формами мікробів (без миття людей), літнього – 128 (80) комплектів,
зимного – 72 (44) комп.; дезинсекція суконнопаперового одягу (без миття людей), літнього – 154 (120),
зимного – 90 (66) компл.

Основні технічні характеристики ДДП: кількість дезінфекційних камер – 1, об’єм одної камери – 1,4
м3, витрати дизельного палива – 15 кг/г, дров – 40 кг/г, ємність котла  – 130 л, продуктивність за паром
при роботі на рідкому паливі – 150 кг/ч, при роботі на сухих дровах – 100 кг/ч, робочий тиск в котлі – 4
кгс/см2, витрати води при роботі установки – 3000 л/г , розрахунок – 2 чол.

Пропускна здібність установки за годину:  миття людей без обробки одягу літом - 48 чол., зимою – 36
чол.; миття людей з одночасною дезинфекцією одягу літом -36  чол., зимою – 30 чол.; миття людей з
одночасною дезинсекцією одягу, зараженого вегетативними формами мікробів, літом – 24 чол., зимою –
16 чол.

Санітарний обмивочний пункт СОП розгортається  в містах і  сільській  місцевості  на базі  бань,
душових  павільйонів,  санпропускників  та  інших  приміщень,  які  здатні  для  проведення  санітарної
обробки.
     Санітарний обмивочний пункт включає: першу роздівальню; другу роздівальню; душову; одягальню;
санітарний вузол; склад зберігання чистого одягу;  санітарний пропускник; кімната персоналу.

Пропускна здібність СОП, що має 10 душових сіток, 1600 чол. за добу при роботі 20 годин в добу. На
одного чоловіка витрачається 30 г мила і 30-35 л води, що нагріта до температури 38-40 °C.

Після  теоретичної   частини  керівник  з  навчаємими  приступає  до  практичного  заняття  з
проведення часткового обеззаражування одягу та часткової санітарної обробки особового складу.

     Керівник ставить декілька запитань щодо перевірки стану засвоєння матеріалу і при необхідності
робить додаткові роз’яснення.

Треба пам’ятати!  Роботи з обеззаражування території,  робочих місць, місць проживання, одягу і
взуття  та санітарної  обробки людей необхідно проводити з дотриманням особистої  безпеки (захисту
органів дихання, шкіри) кожним громадянином, який приймає участь у таких роботах.

Керівник  підводить  короткі  підсумки  проведеного   заняття  і  ставить  завдання  навчаємих  на
самостійну підготовку до наступного заняття.


