
 

ПАМ’ЯТКА НАСЕЛЕННЮ____________________________________________ 

Правила поведінки по збереженню власного життя у натовпі під час 

масових заходів 

Статистика свідчить, що у місцях, де збирається дуже багато людей, наприклад, 

у школі, кінотеатрі, на стадіоні і т.д., некеровані панічні дії натовпу можуть викликати 

навіть людські жертви. 

Щоб не загинути у натовпі, краще правило – не попадати в нього або обійти 

його. Якщо це неможливо, ні в якому разі не йти проти натовпу. 

Пам’ятай, що саме небезпечне – бути затиснутим і затоптаним у натовпі! 

Люди в паніці не помічають тих, хто знаходиться поряд. Кожен думає про 

особистий порятунок. Люди пориваються вперед, до виходу. Найбільша давка буває в 

дверях, перед сценою, біля арени і т.д. 

Тому, при вході в будь-яке приміщення треба звертати увагу на запасні і 

аварійні виходи, знати як до них добратися. 

Не наближайся до вітрин, стін, скляних дверей, до яких тебе можуть притиснути 

і роздавити. Якщо натовп захопив тебе – не чини йому опору. Глибоко вдихни, зігни 

руки в ліктях, підніми їх, щоб захистити грудну клітину. Не тримай руки в кишенях, 

не чіпляйся ні за що руками - їх можуть зламати. Якщо є можливість, застебни одяг. 

Високі каблуки можуть коштувати тобі життя, так же як і розв’язаний шнурок. Викинь 

сумку, парасольку і т.д. Якщо у тебе щось впало, ні в якому разі не намагайся підняти 

– життя дорожче. 

Головне завдання в натовпі – не впасти. Якщо тебе збили з ніг і ти впав на 

землю, спробуй згорнутися клубком і захистити голову руками, прикриваючи 

потилицю. При будь-якій можливості треба спробувати встати. 

З метою запобігання надзвичайним ситуаціям під час проведення масових 

заходів рекомендується створення так званих “груп порятунку”. 

Основне їх завдання – своєчасне і оперативне реагування на раптово виникаючі 

запити присутніх і недопущення панічних настроїв. 

Як не постраждати в натовпі 

1. Уникай натовпу (того, хто впав затопчуть на смерть). 

2. При русі в суцільному натовпі не напирай на тих, хто йде попереду. (Бажання 

прискорити рух закінчиться повною пробкою.) 

3. Старайся уникати затору, а головне тих місць, де просування обмежують 

гострі кути, перила, скляні вітрини.  

 


