




№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинде

өрт кырсыгын алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.

 

КР ӨКМнин Тогуз-Торо району боюнча бөлүмүнүн кызматкерлери №4 Иманберди 
уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин окуучуларына жана 
кызматкерлерине өрт коопсуздугунун эрежелерин  так сактоо боюча түшүндүрүү
иштерин жүргүзүштү.          

ӨКМдин кызматкерлери өрт кырсыгын коопсуздугун алдын алуу үчүн жасалуучу 
жумуштарды, мештерди пайдалануудагы өрт коопсуздук эрежелерин туура сактоо жана 
мешти колдонууда тыюу салынуучу курулуш материалдарды колдонбоо боюнча 
түшүндүрүштү. “Кыш мезгили – имараттардагы жана турак үйлөрдөгү өрт кырсыгынын 
көп катталган учуру болгондуктан жылытуу максатында колдонулган электро 
приборборлорду туура пайдалануу, ошондой эле морлорду жана мештерди 
жайгаштырууда өрт кырсыгы коопсуздугун эске алуу менен тилдсиз жоонун алдун алууга 
болот. Өрт коопсуздугунун эрежелерин сактоо менен сиздер материалдык чыгымдарды 
гана кыскартпастан адам өмүрлөрүн да сактап каласыздар”-деди

Өрт коопсуздугун камсыз кылуу максатында адистерден сунушмалар:
Турак үйдө өрт кырсыгын алдын алуу үчүн:

1. Газ  приборлорун,  электр  жылыткычтарды  жагылган  боюнча  кароосуз
калтырбаңыз.

2. Үйүңүздөгү бардык электр зымдарын жана кабелдерин монтаждоо атайын адис
тарабынан аткарылсын жана дайыма оң абалда кармаңыз.



3. Электирдик  эсептегичте  заводдо  жасалган  электр  предохранителин  орнотуу
зарыл.

4. Сынган, оң абалда эмес электр күйгүзгүчтөр, розеткалар, патрондор өз убагында
алмашылсын.

5. Электр  жылыткычтар,  үтүк,  электр  чайнектерди  күйбөөчү  таканчыктарга
коюңуз жана баардыгын бир убакытта иштетпеңиз.

6. Газ приборлорунун жанынан мебелдерди жана башка күйүүчү материалдарды
алып таштаңыздар.

7. Чатырларды,  жертөлөнү  жана  короонун  айланасын  күйүүчү  таштандылардан
тазалоо керек.

8. Мештин  күлүн  чогултуу  үчүн  атайын  темир  идишин  жасап  же  болбосо
имараттан 10 метр алыста чуңкурча казып күлдү ал жерге таштаңыз.
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мешти колдонууда тыюу салынуучу курулуш материалдарды колдонбоо боюнча 
түшүндүрүштү. “Кыш мезгили – имараттардагы жана турак үйлөрдөгү өрт кырсыгынын 
көп катталган учуру болгондуктан жылытуу максатында колдонулган электро 
приборборлорду туура пайдалануу, ошондой эле морлорду жана мештерди 
жайгаштырууда өрт кырсыгы коопсуздугун эске алуу менен тилдсиз жоонун алдун алууга 
болот. Өрт коопсуздугунун эрежелерин сактоо менен сиздер материалдык чыгымдарды 
гана кыскартпастан адам өмүрлөрүн да сактап каласыздар”-деди

Өрт коопсуздугун камсыз кылуу максатында адистерден сунушмалар:
Турак үйдө өрт кырсыгын алдын алуу үчүн:

9. Газ  приборлорун,  электр  жылыткычтарды  жагылган  боюнча  кароосуз
калтырбаңыз.

10. Үйүңүздөгү бардык электр зымдарын жана кабелдерин монтаждоо атайын адис
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11. Электирдик  эсептегичте  заводдо  жасалган  электр  предохранителин  орнотуу
зарыл.

12. Сынган, оң абалда эмес электр күйгүзгүчтөр, розеткалар, патрондор өз убагында
алмашылсын.

13. Электр  жылыткычтар,  үтүк,  электр  чайнектерди  күйбөөчү  таканчыктарга
коюңуз жана баардыгын бир убакытта иштетпеңиз.

14. Газ приборлорунун жанынан мебелдерди жана башка күйүүчү материалдарды
алып таштаңыздар.

15. Чатырларды,  жертөлөнү  жана  короонун  айланасын  күйүүчү  таштандылардан
тазалоо керек.

16. Мештин  күлүн  чогултуу  үчүн  атайын  темир  идишин  жасап  же  болбосо
имараттан 10 метр алыста чуңкурча казып күлдү ал жерге таштаңыз.

Мештерди пайдалануудагы өрт коопсуздук эрежелери
9. Мешти жана алардын моруларын оңдоп түзөңүз, күйүүчү материалдардан алыс

жайга орнотуңуз;
10. Мештин  жана  морунун  ички  тарабынан  күйүүчү  материалга  карата  болгон

аралыгын бийиктик жана туурасынан 38 см. ден кем болбошу керек.
11. Ар бир мештин от жагуучу эшигинин алдындагы күйүүчү жер таманга өлчөмү

50Х70 см болгон жука темир кадалышы зарыл.
12. Мору  тик  абалда  орнотулуп,  ылайдан  жасалган  кыштан  куралыш  керек.

Чатырдагы  бардык  түтүн  каналдары  өтүүчү  жерлерди,  түтүн  түтүктөрүн
тазалап, дубалдарын акиташ менен сырдап коюңуз.

13. Моруларды өз убагында ыштан тазалап туруу керек, мооруга жакын күйүүчү
материалдарды жыйбаңыз.

Мешти колдонууда тыюу салынат
14. Керамика, асбоцементтен жана темир найдан мору орнотууга;
15. Мешти колдонуу учурунда эшиктерин ачык калтырууга;
16. Мешке  жакын  аралыкта  кийим-кечелерди  жайып,  отундарды  жыйып

кургатууга;
17. Турак-жайды өзгөчө кырдаалдардын таасиринен коргоо максатында милдеттүү

түрдө камсыздандыруудан өткөрүү.
 Мектепте өрткө каршы тийиштүү инвентарлар (огнетушитель), жабдуулар 
менен толук камсыз кылынган жана иштөөсү текшерилген. Окуучуларга терс 
күйүүчү заттарды колдонууга тыюу салынган (ширенке, зажигалка).  Класс 
жетекчилер тарабынан өрт коопсуздугу боюнча тарбия сааттар өткөрүлгөн. Тарбия 
сааттар өрт коопсуздугу боюнча видеоролик менен өтүлдү. Видеороликте өрттүн 
келип чыгышы жана адамга тийгизген терс таасири боюнча көрсөтүлдү. Турмуш 
тиричилиги коопсуздугу сабагында  окуучуларга өрткө 101 номерине чалуу 



жөнүндө түшундүрулдү. Окуучуларга өрт коопсуздугу боюнча практикалык иштер 
жүргүзүлдү.

Өрт коопсуздугу боюнча  практикалык иш





              

Окуучулар  арасында  рейд  жума сайын өткөрүлүп жыйынтык чыгарылып 
турду.     

Санитардык - гигиеналык  абалды  сактоо боюнча  класстык сааттар өтүлүп, 
окуучуларга түшүндүрүү иштерди жүргцузүлүп жатты. 
Класс тазаланып,  желдетилип турду.

Мектептин  айланасын  дайыма таза  кармалып, 
Окуучулардын  санитардык – гигиеналык  абалын  текшерип  туруу
Жума  сайын   уборка  жасатуу

Кабинеттеги,  залдагы   инвентарларды, люстраларды,  терезелерди  тазалап  
туруу

     Таштандыларды  алыс  кармоо  жана  жок  кылып  туруу.
Туалетти  таза  кармоо  жана  хлор  сээп  туруу.

Класстан  чыккан  таштандыларды  таштанды  сакталган  жерге  төктүрүү.

                                                                     





       2.  Жалпы билим берүү мекемелеринин аймактарына болгон талапта
1. Жалпы билим берүү мекемелеринин аймактары дубал менен курчалышы жана 

жашылдандырылышы керек. Аймакты жашылдандыруу анын аянтынын 50%нан 
кем эмес эсебинен каралат.

2. Бак-дарактар мекемеден 15,0 метрден кем эмес, ал эми бадалдар 5,0 метрден кем 
эмес аралыкта отургузулат. Жашылдандыруу үчүн мөмөсү уулуу бак-дарактарды 
жана бадалдарды колдонууга тыюу салынат.

3. Жалпы билим берүү мекемелеринин аймактары төмөнкү зоналарга бөлүнөт: эс 
алуу зонасы, дене тарбия жана спорт зонасы жана чарбалык зона.

4. Дене тарбия жана спорт зонасын спорттук зал тарапка жайгаштырылат. Эгерде 
дене тарбия жана спорт зонасы окутуу жайларынын терезесинин тушуна 
жайгашкан болсо, анда окутуу жайларында шуулдаган үндүн деңгээли 40 дБАдан 
ашпашы керек. Жүгүрүү жолдорун жана спорттук (волейболдук, баскетболдук, кол
топ оюну үчүн) аянттарды орнотууда, алар жамгыр суусунун алдында калбашы 
үчүн дренаж жасоо зарыл.

5. Спорттук-оюн аянттарынын үстүнкү катмары катуу, футбол талаасынын үстү чөп 
болушу зарыл. Синтетикалык жана полимердик үстүнкү катмарлар суукка 
чыдамдуу болушу керек, балдардын ден соолугуна зыян келтирбеген 
материалдардан жасалган суу түтүктөрү менен жабдылышы зарыл.

6. Дене тарбия жана спорттук жабдуулар окуучулардын бою-жашынын 
өзгөчөлүктөрүнө дал келиши керек.

7. Чарбалык зона ашкананын өндүрүш имаратынын кире бериш тарабына 
жайгаштырылат жана көчө жактан өз алдынча кирүүсү болот. Жылуулук жана 
борбордоштурулган суу менен камсыз кылуу жок болгон учурда чарбалык зонанын
аймагына от казан жана суу басымы күчтүү чоң идиши бар насос жайгаштырылат.

8. Таштандыларды чогултуу үчүн чарбалык зонанын аймагында аянт жабдылат, ага 
таштанды чогулткучтар (контейнерлер) коюлат. Ал аянт тамак-аш блогунун кире 
беришинен, окуу класстарынын, кабинеттердин терезелеринен 25,0 м кем эмес 
аралыкта жайгаштырылат жана үстү суу өткөрбөгөн катуу катмар менен жабдылат,
анын өлчөмү контейнердин түпкү аянтынан бүт тарапка 1 метрден чоң болот. 
Таштанды чогулткучтардын бекем жабылуучу капкактары болушу керек.

9. Мекеменин аймагында жасалма сырткы жарык бергичтер болушу керек. Жасалма 
жарык бергичтердин жердеги деңгээли 10 лкдан кем эмес болушу зарыл.

3. Имаратка болгон талаптар

1. Окуу кабинеттеринин аянты окуу процессинде колдонулуучу окуу куралдарды 
жана жабдууларды сактоо үчүн кошумча эмеректерди (шкаф, тумба, ж.б.) коюу 
үчүн керектелүүчү аянтты эсептебестен, 1 окуучуга 2,5 м2ден кем эмес, ал эми 
иштин топтук формасын жана жеке сабактарды уюштурууда 1 окуучуга 3,5 м2ден 
кем эмес эсептен алынат.

2. Информатика жана башка персоналдык компьютерлер колдонулуучу 
кабинеттердин аянты персоналдык электрондук-эсептөөчү машиналарына болгон 
гигиеналык талаптарга жана ишти уюштурууга дал келиши керек.

3. Спорттук зал имараттын 1 – 2-кабаттарына же өзүнчө курулган имаратка 
жайгаштырылат. Спорттук залды 2-кабатка же андан жогору жайгаштырууда 
үндөн жана дирилдөөдөн обочолонтуу иш чаралар аткарылышы зарыл.

4. Спорттук залдардын аянты: 9,0 х 18,0 м, 12,0 х 24,0 м, 18,0 х 30,0 м. Спорттук 
залдын бийиктиги 6,0 метрден кем болбошу керек.

5. Китепкананын тиби жалпы билим берүү мекемелеринин түрүнө жана анын 
сыйымдуулугуна жараша болот. Айрым сабактар тереңдетилип окутулган 
мекемелерде, гимназияларда жана лицейлерде китепкана жалпы билим берүү 



мекемелеринин маалымдама-маалыматтык борбору катары колдонулат. 
Китепкананын (маалыматтык борбордун) өлчөмүн бир окуучуга 0,6 м2ден кем эмес
эсепте алыш керек.

6. Жалпы билим берүү мекемелеринин рекреациялары бир окуучуга 0,6 м2ден кем 
эмес эсепте каралышы керек. Рекреациялардын жазылыгы класстык бөлмөлөр бир 
тарапта жайгаштырылса - 4,0 м кем эмес, ал эми эки тарапта жайгаштырылса - 6,0 
м кем эмес болуш керек.

7. Жалпы билим берүү мекемелеринин мурда курулган мекемелери үчүн жеке 
гигиена кабинети даараткана бөлмөлөрүндө жабдылат.

8. Бардык жайлардын шыптары жана дубалдары жылмакай болуш керек, 
жылчыктары, жаракалары, деформациялары, грибок ооруусунун белгилери жок 
болушу керек жана дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуу менен нымдуу 
тазалоого мүмкүн болушу 

1. Жалпы билим берүү мекемелеринин жайларына жана жабдууларына 
болгон талапта

1. Окуучулар үчүн жумуш орунунун саны долбоор тарабынан каралган жалпы билим 
берүү мекемелеринин сыйымдуулугунан ашпашы керек.

2. Окуу жайларынын багытына жараша окуучулук эмеректердин ар кандай түрлөрү 
колдонушу мүмкүн: мектеп партасы, окуучунун столу (бир орундуу жана эки 
орундуу), аудиториялык, чийүү үчүн же лабораториялык столдор отургучтары 
менен. Жөлөнгүчү жок олтургучтар колдонулбайт.

3. Окуучулук эмеректер балдардын ден соолугуна зыяны жок материалдардан 
жасалышы керек жана балдардын бою-жашы өзгөчөлүктөрүнө дал келиши зарыл.

4. I тепкичтин окуучулары үчүн окуучулук эмеректердин негизги түрү болуп, үстү 
эңкейүүчү мектеп партасы болуш керек. Жазууга, окууга үйрөтүп жатканда мектеп 
партасынын үстүнүн эңкейиши 7 – 15 градусту түзүшү керек. Отургучтун алдыңкы
чети партанын астына 1-номердеги парталардыкына 4 сантиметрге, 2–3-
номердегилерге 5-6 сантиметрге жана 4-номердегилерге 7-8 сантиметрге кириши 
керек.

5. Окуу эмеректеринин өлчөмү окуучулардын боюна жараша төмөндө көрсөтүлгөн 
ушул санитардык эрежелеринин 2-таблицанын маанисине дал келиши керек.

6. 2-таблица

Эмеректин өлчөмү жана аны маркировкалоо

Эмеректин 
номери

Бой 
тобу, мм

Столдун 
окуучуга 
караган 
четинин 
полго 
карата 
болгон 
бийиктиги, 
мм

Маркировкалоонун 
өңү

Отургучтун 
берки 
четинин 
полго карата
болгон 
бийиктиги, 
мм

1 1000- 460 Кызгылт-сары 260



1150

2 1150-
1300

520 Кызгылт-көк 300

3 1300-
1450

580 Сары 340

4 1450-
1600

640 Кызыл 380

5 1600-
1750

700 Жашыл 420

6 1750дөн 
жогору

760 Көгүш 460

80. Окуучулардын боюна жараша окуу эмеректерди тандоо үчүн аларды өңдөрү боюнча 
маркировкалоо жүргүзүлөт, аны столдун жана отургучтун сырткы көрүнүп турган 
капталына тегерекче же тилкелер түрүндө түшүрөт.
81. Парталар (столдор) окуу жайларында номерлери боюнча коюлат: кичирээктери – 
доскага жакын, чоңдору – арыраак. Кулагы катуу балдар үчүн парталар биринчи катарга 
коюлат.
82. Көзү начар көргөн балдар класстык доскага жакын парталарга отургузулат.
83. Ангина, суук тийүү оорулары менен тез-тез ооруган балдар имараттын сырткы 
дубалынан алыс отургузулат.
84. Бир окуу жылында эки жолудан кем эмес четки катарда отургандарды, 1 жана 3-катар 
(парталарды үч катар кылып койгон учурда), эмеректин бойлоруна жараша дал келүүсүн 
бузбастан орундары менен алмаштырат.
85. Келбеттери бузулбаш үчүн биринчи сабакка келген күндөн тартып туура отурууга 
үйрөтүү зарыл.
86. Окуу жайларды жабдууда төмөнкү өткөөлдөрдүн жана аралыктардын өлчөмдөрү 
сакталышы керек:
- эки орундуу столдордун катарларынын арасы - 60 сантиметрден кем эмес;
- сырткы дубал менен жанындагы катардын арасы - 50 – 70 сантиметрден кем эмес;
- ички дубал (тоскуч) же шкафтар менен жанындагы катардын арасы – 50 сантиметрден 
кем эмес;
- акыркы столдор менен класстык доскага карама-каршы турган дубалга (тоскучка) чейин 
аралык 70, сырткы деп эсептелген арткы дубалга чейин – 100 сантиметр;
- демонстрациялык столдон окуу доскасына чейин – 100 сантиметрден кем эмес;
- биринчи партадан окуу доскасына чейин – 240 сантиметрден кем эмес;
- акыркы отурган окуучунун окуу доскасынан эң көп алыстыгы – 860;
- окуу доскасынын ылдыйкы чети полдон 70-90 сантиметрге өйдө болушу керек;
- эмеректи төрт катар кылып коюуда кабинеттердин квадрат же туурасынан болгон 
конфигурациясында класстык доскадан столдордун биринчи катарына чейин – 300 
сантиметрден кем эмес.
87. Узундугу 3,0 м болгон досканын четинен алдынкы столдо отурган окуучунун акыркы 
ордунун ортосуна чейинки досканы көрүү бурчу билим берүүнүн II-III тепкичинин 
окуучулары үчүн кеминде 35 градус жана билим берүүнүн I тепкичинин окуучулары үчүн 
кеминде 45 градус болот. терезелерден эң алыс турган орун 6,0 метрден ашпоого тийиш.



89. Бор колдонулуучу класстык доскалар чагылышпаган кочкул жашыл жана күрөң түстө 
жана бордун чаңын тозуп туруу, борду сактоо үчүн ноосу, чүпүрөгү жана чертеж 
шаймандары үчүн илгичи болуш керек.
90. Маркердик досканы пайдаланган учурда маркердин түсү досканын түсүнө карама-
каршы болушу керек (кызыл, кара, күрөң, көктүн жана жашылдын кочкул түстөрү).
91. Окуу жайларда жана кабинеттерде интерактивдик досканы жана проекциялык экранды
колдонууда анын тегиз жарык берүүсүн жана чайыттай жарык тактардын жок болушун 
камсыз кылуу зарыл.
92. Физика жана химия кабинеттери атайын демонстрациялык столдор менен жабдылышы
керек. Окуу-көрсөтмө куралдарынын жакшы көрүнүп турушу үчүн демонстрациялык стол
подиумга орнотулат. Окуучулук жана демонстрациялык столдордун үстү агрессивдүү 
химиялык заттарга туруктуу болуш керек жана столдун сырткы четтери боюнча коргоо 
борттору болуш керек. Химия жана лаборанттын кабинети химиялык заттардын жытын 
тартып алуучу шкафтары менен жабдылат.
93. Информатика кабинетинин жабдылышы ишти уюштурууга жекече электрондук-
эсептөө машиналарына санитариялык-эпидемиологиялык талаптар эрежелерине шайкеш 
келиши керек.
101. Тамак жасоо ыкмаларына үйрөтүү үчүн колдонгон үй-тиричилик кабинетине муздак 
жана ысык суусу бар эки уялуу сууну чабыштыргычы бар жуучу раковиналар, гигиеналык
катмары бар 2ден кем эмес стол, муздаткыч, электр плиткасы жана идиш-аяк сактоо үчүн 
шкаф алдын ала каралат. Идиш-аякты жуу үчүн уруксат берилген жуучу каражатты 
пайдаланууга мүмкүн.
102. Бычып жана тигүү үчүн колдонгон үй-тиричилик кабинети үлгү чийүү жана бычуу 
үчүн столдор жана тигүү машиналары менен жабдылат. Тигүүчү машиналар сол тараптан 
алардын үстүнө эшиктин жарыгы тийгидей кылып терезени бойлото коюлат же 
маңдайынан тигүүчү машинанын үстүнө жарык тийиш үчүн терезенин так тушуна 
коюлат.
103. Иштеп жаткан жалпы билим берүү мекемелеринин имараттарында эгерде бир эле үй-
тиричилик кабинети болсо, электр плитасын, иштетүү столдорду, идиш жуугучтарды 
жана жуунгучту жайгаштыруу үчүн өзүнчө орун жабдылат.
104. Эмгекке үйрөтүү устаканалары, үй-тиричилик кабинеттери, спорттук залдар биринчи 
медициналык жардам берүү үчүн аптечкалар менен камсыз болушу керек.
107. Телевизорлор атайын тумбаларга полдон 1,0 - 1,3 м бийиктикте коюлат. 
Телекөрсөтүүлөрдү көрүүдө көрүүчүлөрдүн орду экрандан көрүүчүлөрдүн көзүнө 
чейинки аралык 2 м кем эмес болуу менен жайгаштырылат.

7. Аба-жылуулук режимине болгон талаптар
108. Жалпы билим берүү мекемелеринин имараттары борбордук жылуулук берүү жана 
аба алмаштыруу системалары менен жабдылат, алар турак жана коомдук имараттарды 
куруу жана долбоорлоштуруу ченемдерине дал келиши керек жана микроклиматтын жана
аба чөйрөсүнүн оптималдуу параметрлерин камсыз кылышы керек.
109. Мекемелерде буу менен жылуулук берүү колдонулбайт. Жылуулук берүү 
приборлоруна тосмолорду орнотууда колдонулуучу материалдар балдардын ден 
соолугуна зыян келтирбеш керек. Жыгач-кырынды плиткасынан жана башка полимердик 
материалдардан жасалган тосмолорго тыюу салынат.
110. Ташып жүрүүчү жылуулук берүү приборлорун, ошондой эле инфракызыл нур 
чыгарган жылыткычтарды колдонууга болбойт.
111. Климаттык шарттарга карата абанын температурасы окуу жайларында жана 
кабинеттерде, психологдун жана логопеддин кабинетинде, лабораторияларда, актовый 
залда, ашканада, рекреацияларда, китепканада, кире бериштеги бөлмөдө, гардеробдо - +18









        Тогуз-Торо райондук Жарандык коргонуу мамлекеттик тутумунун 
башкаруу органы тарабынан 2022-жылдын 10-ноябрында  окуучуларга  
лекция окуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү.



Первая помощь при утоплении

Утопление-вид механической асфиксии (удушья) в результате попадания воды в 
дыхательные пути. 
Причины утопления:
-алкогольное опьянение;
-наличие у человека сердечных заболеваний;
-повреждение позвоночника при 
нырянии вниз головой;
-резкое колебание температуры;
-утомление;
-различные травмы при нырянии.Виды утопления:
Первичное - патогенетические изменения обусловлены попаданием воды в дыхательные 
пути (истинное утопление); 
Вторичное - первично возникает заболевание (инсульт) или смерть во время нахождения в
воде, а потом вода заполняет дыхательные пути.
истинное, или "мокрое", при котором вода сразу попадает в легкие пострадавшего;
 асфиктическое, или "сухое", при котором первично возникает рефлекторный 
ларингоспазм "синкопальное" утопление, возникающее вследствие рефлекторной 
остановки сердца.

Признаки утопления
• Кожные покровы бледные или синюшные, тело на ощупь холодное.
• Изо рта и носа выделяется вода, иногда с пеной.
• Пострадавший находится без сознания. У него могут отсутствовать дыхание и 

рефлексы.
• Утонувшего можно спасти, если своевременно и правильно оказать ему первую 

помощь. 
• Если человек находится в сознании, ему бросают конец веревки, спасательные 

круги и подручные средства. Если тонущий потерял сознание или не в состоянии 
воспользоваться плавсредствами, его необходимо вытащить из воды. Подплывать к
тонущему следует обязательно сзади, чтобы он рефлекторно не ухватился за 



спасателя. Затем нужно положить голову пострадавшего себе на грудь и, 
поддерживая утопающего на плаву, на спине плыть к берегу 

• Доставив тонущего на берег, приступают к оказанию первой помощи, характер 
которой зависит от его состояния. Если пострадавший находится в сознании, у него
удовлетворительный пульс и сохранено дыхание, то достаточно уложить его на 
сухую жесткую поверхность таким образом, чтобы голова была низко опущена, 
затем раздеть, растереть руками или сухим полотенцем. Желательно дать горячее 
питье (чай, кофе,), укутать теплым одеялом и дать отдохнуть    

-  Если пострадавший при извлечении из воды находится без сознания, но у него 
сохранены удовлетворительный пульс и дыхание, то следует запрокинуть его голову и 
выдвинуть нижнюю челюсть, после чего уложить таким образом, чтобы голова была 
низко опущена, затем своим пальцем (лучше обернутым носовым платком) освободить 
его ротовую полость от ила, тины и рвотных масс, насухо обтереть и согреть;
Пострадавшему, у которого отсутствует сознание, нет самостоятельного дыхания, но 
сохраняется сердечная деятельность, после предварительных мероприятий, которые 
направлены на освобождение дыхательных путей, нужно как можно быстрее начать 
искусственное дыхание. При отсутствии у пострадавшего дыхания и сердечной 
деятельности искусственное дыхание необходимо сочетать с непрямым массажем сердца;
Пострадавшему необходимо удалить жидкость из дыхательных путей (при утоплении в 
пресной воде освобождают от нее только рот и глотку). С этой целью оказывающий 
помощь кладет пострадавшего животом на бедро согнутой в коленном суставе ноги, 
надавливает рукой на спину пострадавшего между лопаток, поддерживая при этом другой
рукой его лоб и приподнимая голову:
Транспортировка пострадавшего в стационар целесообразна после восстановления 
сердечной деятельности. При этом пострадавший должен находиться в положении на боку
на носилках с опущенным подголовником;
Все пострадавшие обязательно должны быть госпитализированы, поскольку имеется 
опасность развития так называемого вторичного утопления, когда появляются признаки 
острой дыхательной недостаточности: боль в груди, кашель, одышка, чувство нехватки 
воздуха, кровохарканье, возбуждение, учащение пульса. Высокая вероятность развития у 
пострадавших отека легких сохраняется в сроки от 15 до 72 часов после спасения.
Панический страх утопающего - смертельная опасность для спасателя.
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