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ВЪВЕДЕНИЕ
Драги учители, инспектори, обучители,
Настоящото учебно помагало цели да улесни вашата работа в областта на превенцията
сред децата и учениците в основния курс. Помагалото ви дава базисна информация за
природните и предизвикани от човека бедствия и катастрофи, придружено с визуални и
практически инструменти. Фокусът на книгата е върху правилното поведение на децата
и учениците по време на пожари, наводнения или земетресения.
Помагалото събира експертизата на различни доказани техники, практикувани от повече от 50 представители на институции като Червения кръст, пожарните и аварийни
служби. Структурата на книгата е базирана на създадената и приета интегрирана училищна програма за превенция (по отношение на противопожарната безопасност, оказване
на първа помощ, защита при наводнения, химически аварии и терористични атаки) като
отразява политиката на Европейската комисия по превенция и националните изисквания
на съответните държави партньори по проекта.
Създаденото пособие е придружено от учебен ДВД филм като практически инструмент на методологията за интегрираната система за училищна превенция. Предложената
методология и указанията в помагалото са тествани от голям брой деца, ученици, доброволци и професионални спасители през последните няколко месеца в следните страни от
ЕС: България, Франция и Гърция.
Помагалото съдържа съществуващи добри практики по отношение на превенцията и е
практическа демонстрация за европейска добавена стойност.
Желаем ви успех в дейността по превенция!
Съвместен проектен екип
YOUTH PREVENTION PRO
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1. ИЗБРАНИЯ МЕТОД – I.P.C.S.
ЗАЩО ИЗБРАХМЕ МЕТОДЪТ IPCS ЗА
ДОБРАТА ПРАКТИКА, ВЪРХУ КОЙТО ДА
СЪЗДАДЕМ НАШАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА?
Практиките в Европа, САЩ и Канада: ние основно анализирахме това, което се прави в тези
страни, чрез достъп на информация от интернет
и от ресурси, чрез извършени няколко посещения
на място и интервюиране на различни спасителни
служби в страните от ЕС.
В по-малка или по-голяма степен, съветите и
практиките са едни и същи навсякъде: например,
в случай на земетресение се скрийте под маса. В
САЩ например, аспектите на сигурността не са
фокусирани само върху гражданската защита, но
включват и рискове като терористични атаки, отвличания на деца и „луд стрелец”. Ние основно
открихме «ноу-хау» за конкретни ситуации. Това,
което ние забелязахме като много интересно при
метода IPCS е, че той се основава на груповата и
индивидуалната психология.
През 1995 г. Майкъл Томас, служител на пожарната в Грас, прави изборът да обучава ученици и жители да се запознаят по-добре с рисковете
и да се справят с тях.
Тази инициатива, наречена първоначално „рефлекс на действията“ започва да се нарича «първи
стъпки в превенцията» през 2000 г., а след това
получава наименованието «превантивна информация за безопасно поведение при кризи» (IPCS)
през 2003 година.
Инициативата може да се разпространи в колежите и висшите училища, като последователно
послание, адаптиранио към местните рискове (битови, природни, технологични и др.). Тя определено резонира политиката по превенция на местните власти.
Този подход има за цел да създаде култура на
безопасност за физическите лица да:
- притежават психическа подготовка, за да се
владеят в момента, в който са изправени пред инцидент.
- придобият подходящи жестове на поведение в
случай на авария.
- се включват в изпълнението на Плана за бедствия и аварии в училищата.
1. ИЗБРАНИЯ МЕТОД – I.P.C.S.

Този подход е насочен към всички ученици по
време на задължителното им образование.
Всъщност, програмата на IPCS е насочена към
детските градини, началното училище, колежа
или гимназията. За осведомеността за рисковете
и за припознаването на мисията на службите за
пожарна безопасност и спасяване, са разработени
методи от самите пожарникари.

IPCS методът - широко тестван, новопоявил се
подход
Научно одобрен метод и педагогика: много
доклади от направени изследвания поддържат
научно педагогиката, предложена от IPCS. Особено доводите на г-н Вили Ранжами и г-н Денис
Седрик-Реми трябва да бъдат цитирани.
Като следваме неговата хипотеза, поставена, следствие на наблюденията му, трябва да се
отбележи, че „ ... хората, които са били практически обучени, са в състояние да прилагат поведенческите характеристики на метода, докато
онези, които само четат информация за това как
да действат в случай на злополука, нямат адекватно поведение в случай на нужда“
Тогава той заключава, че ако съответните хора
трябва да бъдат убедени, то той би казал, че е„...
против съществуващите стандарти за превенция,
базирани на пасивната превенция” (четенето на
информативни документи), докато ние предлагаме активна превенция (въз основа на обучение,
вместо само информация).
В своята докторска дисертация, Седрик Денис-Реми прави оценка за IPCS, като подчертава:
«Най-ефективният начин за промяна на поведението изглежда е използването на убедителни
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послания, фокусирани върху идентифицирането
на опасностите, безопасносното поведение, както
и използването им в практиката. Този тип обучение се смята за изключително важно при формирането на ефективно послание при превенцията”.
Той приема в анализа си, че: «начинът на обучението по IPCS е в основата на промените в поведението, което позволява на хората да играят
роли, както за опазване на собствения си живот,
така и на околните».
Добре дефинирана програма, приложима за
деца и възрастни.
Главните направление на I.P.C.S. методът, повишаващ ангажираността при възрастните, могат
да се разделят на три стъпки:
•

разпознаване на опасностите и съблюдаване на правилни реакции;

•

Придобиване на първоначални умения за
самозащита;

•

Оценка на риска от бедствия.

Програмата включва работа с групи до 12
души в рамките на 5 часа.
Освен тази програма за възрастни, е налице
допълнителна стъпка в практическото прилагане на Индивидуалния план за безопасност на
училището, като се вземе предвид последното му
проиграване. Това е момента за оценка на нивото на приложимост на модела. Представена група
ученици от Алберт Камус и тези от Кан-ла-Бока,
са само два от примерите, за които ще разкажем.
Обучението по IPCS на ниво ученик, е организирано в няколко модула, по идея на Пожарната
и спасителната служби (СДИС) от регион АлпсМаритайм.

Настоящата програма включва детайлни модули, предназначени за училищата, в т.ч. и модул
за «асистентите по сигурността» (A.С.), природни
бедствия, пожари, спасителни операции, безопасност в транспорта, действия при различни стихийни бедствия.
След като информацията за действията веднъж
е разпространена, в рамките на съответната институция, е необходимо през следващите години
да се поддържа нейната устойчивост на високо
ниво. За да постигнем това, „новопоявилите се
възрастни” (20% всяка година) и новите ученици
се взимат под внимание и се поддържат най-малко 6 А.С. в един клас, а планът се проиграва поне
веднъж годишно.
Обратната връзка за IPCS
Информацията публикувана досега за методът,
ни дава основaнuе да приемем, че по начинът, по
който е конструиран, той напълно ни удовлетворява.
Разработен, от дотогава „отегчените“ пожарникари от региона на Алпс-Маритайм, имайки пред
себе си 13-годишна практика с различни аудитории, методът включва релевантна педагогика,
комбинирана със съответните сценарии, идентифицирани от спасителните екипите, след оценка
на множество проучвания.
Той никога не e преставал да се адаптира според конкретните нужди, за да се превърне в днешни дни в завършен модел на адаптирани програми
с комитет от експерти, отговорни за неговото провеждане: съдържанието на обученията, спазването на етичен код на обучителите и с респект към
службите по гражданска защита.
Методът (към 2011) е изцяло осъвременен и се
преподава в държавни и общински училища, по
силата на споразумение със СДИС – Алпс-Маритайм.
Неговото официално начало е поставено от
Противопожарната служба (СДИС), след подписването на споразумение между префектурата, областния съвет и СДИС.
Ефективно, методът разчита на поведенческите характеристики: човешкия инстинкт за оцеляване.

10

1. ИЗБРАНИЯ МЕТОД – I.P.C.S.

ПРОЕКТ „СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕД ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ЕВРОПА”

цифичен план за осигуряване на безопасността.
Насърчаване на учениците

Развитие на практически метод за обучение
В основата на наблюдаваните в училище типове инциденти във Франция (BAOBAC) през 2007
г. се разкрива, че в 59 000 от случаите от детските
градини до гимназиите, се изисква медицинска
интервенция. Този голям брой събития ни позволява да разберем важността на разработване на
метод на преподаване, който в значителна степен
да намали броя на този вид събития и респективно повикванията към този тип спешни служби. По
този начин ще се избегнат и тежките административни процедури и доклади за злополука и реакциите на родителит, понякога стигащи до паника.
Качеството на получените резултати от образователната система се основава на надеждността
на посланията, които ще бъдат получени. Въпреки, че училищата са притежатели на собствено
образователно ноу-хау и могат да го споделят, в
случая, могат да се изчакат резултатите от експеримента, показан от нашите обучени „актьори”.
Важно е темата да бъде изнесена от пожарникар
в униформа и не може да се оспорва, тъй като тя
ще бъде илюстрирана с примери, в които самият
служител е взел участие.
Споменатата концепция и натрупаната експертиза на огнеборците, в следствие на доброто познаване на тяхното училище (посещения, обучение за първа помощ, развлечения, и др) и връзката
им с хората, им позволява да разработят собствени подходи за всички и да предприемат симулационни упражнения и практики, които да илюстрират техните теоретични уроци.
Тези умения, споделени с националното образование, ще помогне на учениците да усвоят подходите за устойчивите поведенчекски реакции, за
да се осигури безопасността им и се подпомогне
провеждането на учения или да се предвиди спе-

1. ИЗБРАНИЯ МЕТОД – I.P.C.S.

Ангажирането на учениците по време на задължителното образование, вече е постигнало
значителни резултати. Настина, примерът с автобусната катастрофа в Св. Жанет, коментиран в
главата за сформиране на Асистентите по сигурността, която е настъпила след проведеното от
пожарникарите обучение, ясно показва, че може
да бъде спасен живота и здравето на хората, изложени на опасност. Паралелно с това трябва да
подчертаем, че в училищата в Алпс-Маритайм,
обучени по IPCS метода, се забелязва промяна в
поведението на всички студенти.
Инструментите на метода:
- Избягване на паниката чрез IPCS: доверието при този вид обучение (тъй като пожарникар
е обучител) + ноу-хау, позволяващ на ученика да
избегне паниката: по този начин той може да анализира ситуацията и дори в случай на страх да
взима адаптивни решения.
- Управление на класната стая чрез IPCS: 6
асистенти по сигурноста са достатъчни за управление на класна стая с ученика 30. Подпомогнати от учителя (който е преминал обучението по
IPCS), 6 Aсистенти по сигурността се грижат за
останалите ученици да запазят спокойствие и да
се избегне паниката, като се следват техните инструкции. Другите ученици им се доверяват, защото знаят, че 6те (А.С.) са били обучени от професионалисти.
- Подобряване на ефективността на противопожарните служби чрез IPCS: когато се намесят
в училище, обучено по метода на IPCS, задачата
на професионалистите става по-лесна: директорът е лесно разпознаваем заради цвета на жилетката, училището е евакуирано в пълен порядък и
преброяването на учениците е извършено: потенциално липсващ ученик е лесно определим и издирването, както и спасителната операция могат
бързо да започнат.
- предложение за ново начало към по-възрастните професионалисти: много често, в края
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на своята кариера, някои спасители не могат да
участват в операции. По тази причина тяхната
мотивация спада, като в допълнение те не обичат
и да работят админинстративна работа. Ставайки
IPCS инструктор за тях е ново начало, особено когато получават благодарността на децата.

изпълнението на плана;
- Да се даде информация на всички служители и родители.

- развитие на гражданското съзнание по отношение на безопаснотта: когато децата са обучени,
те разговорят за това с родителите си. Чрез децата
ние можем да подобрим «съзнанието за безопасността» на нашето общество и така да се предотвратят инциденти, ограничат последиците, когато все пак те са се случили, вкл. да се подобри
реакцията на обществото.
- превенция на политиката в обществени сгради: поглъщане на дима: при минали инциденти с
пожари, се сочи, че пушекът и отделените газове
са най-голямата опасност за хората, в плен в сградите. Поради това е желателно за големи, сложни
търговски сгради и центрове, болници, училища
да имат специални системи за извличане на дима.
Ефективното извличане на дима спасява животи.
- Превенция на политиката в обществени сгради: лесен достъп за противопожарен автомобил
със стълба: с оглед да се улесни достъпа на пожарникарите до сградите, достъпните прозорци (откъдето пожарникарят може да отвори прозореца,
от външната страна и да влезе в сграда от стълба)
се маркират с червен стикер.
- Училищен план за бедствия, аварии и катастрофи: Основни рискове по плана
Този план е задължителен за всички образователни институции.
Този план цели организирането на училищния персонал в случай на голямо бедствие.
Той се осъществява от директора на училището, респ. колежа, като обикновено се съгласува с
противопожарната служба. Планът е утвърден от
местния общински представител и представител
на Регионалния инспекторат.
Важни моменти:
- Да са ясни рисковите фактори на територията на общината, където се намира училището.
- Да са в контакт с авариините и противопожарни служби;
- Да е определено «ядрото за първоначална
реакция» от персонала, което може да организира
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Планове за безопасността
- Общински план за действия при бедствия и
аварии:
В него се описва какъв е този оперативен инструмент, насочен към подпомагане на общините.
IPCS определя базата за организация на общинско ниво в случай на кризи: хора; предназначение
и мисии. Планът трябва да отговоря на очакваното събитие по начин, че да се защити населението. Подготовката на потенциални участници
в кризата ще намали щетите и ще подобри нивото
на безопасност.
Цели:
Планът е предназначен да допълни действията
на службите за спешна и аварийна помощ (противопожарните служби, полиция). Задачите са описани както следва:
- Оценка на рисковете:
•

позволява на общината да прогнозира и да
се подготви за потенциалните рискове, на
които може да бъде изложена;

•

много от рискове могат да бъдат предвидени и очаквани;

•

анализът на рисковете позволява да се планира организацията на действията.

нието

- Алармиране и информация за населе-
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това е приоритет за общината;
- Регистър на активите на общината означава,
•

за да помогне и защити населението по
«безопасен» начин; жертвите са поети
от службите за спешна и аварийна помощ;

- Общинска организация при криза:
Даване на оперативна информация и отговори
при криза;
•

общинската организация се управлява от
кризисен щаб, който е двигателя на системата.

- Управленски инструменти
•

да бъдат максимално опростени;

•

да улесняват организацията и вземането на
решения;

•

включва списъци на лицата и наличните
средства в случай на криза;

•

организационните действия са планирани: «точният човек е на точното място»;

•

•

списък на общината, с най-необходимите в случай на криза материали; в случай
на криза, се допълват, като помощ може
да бъде предоставена и от друга община или на ютилити оператор или частни
компании, които могат да се мобилизират по закона.

обикновено да вклюват списъци за проверка или организационни схеми и диаграми;

•

«кой какво прави и как».

•

възможно е общината да създаде т. нар.
«Доброволчески отряди», като в сп ис ъ ците на лицата, се включат хора, които
живеят в общината и са в готовност да
участват като доброволци в случай на
криза.

1. ИЗБРАНИЯ МЕТОД – I.P.C.S.

- Информация, обучение и реални упражнения
за екипа на общината
•

от изключителна важност;

•

поддържа организацията да функционира
във времето и за бъдещето

•

позволява да се подобри системата

•

тренировките са крайъгълен камък на ефективността;

•

задължително на всички ниви на организа-
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ция да се тества, утвърждава и подобрява
системата и да се обучава персонала;
•

тренировка на всеки 6 месеца е препоръчителна.

Задачите пред Общината по време на криза са:
- Обявяване на опасността и информиране
на населението;
- Защита на населението, реален обект на
опасността (превантивна евакуация, осигуряване
на места за подслон);
-

Създаване на зони за сигурност в изпълне-

смятат от децата за „герои”).
Преди всичко, те имат съответната подготовка: те са ръководили и участвали в съответни
спасителни операции с различна по степен опасност (пожари, химическо обгазяване, наводнения,
бури, автомобилни и други инциденти. Затова те
много по-лесно се аргументират отколкото други
хора в такъв тип обучения, особено като се има
предвид и натрупания им опит при обучението с
граждани.
Доброволците, които взимат участие в екипа
трябва да бъдат с опит и тренирани. Те трябва добре да са добри педагози. Това е важен аспект тъй
като могат да бъдат допуснати грешки от обучителите и след това е изключително трудно да се
съветват гражданите, ако те не са били привлечени към обучението.
Още повече, граждани, които могат да дават
съвети са и ученици и възрастни, които вече са
преминали през обучението и са приели методиката на работа.

ние на насоките за спешна реакция при бедствия
и аварии;

В заключение, тези доброволци (пожарникари)
вече притежават опит при работа с различни, понякога трудни групи. Налице е йерархичност, последователност от страна на пожарникарите при
работа с хора от гражданския сектор: от групи
които не притежават никакво ноу-хау, до мениждъри с ясна визия за операциите.

- Мобилизация на техника в ползва на спасителните служки: транспортни средства, верижна техника, помпи и др.
- Помощ за пострадалото население: осигуряване на подслон и храна.
-

Оказване на психологическа подкрепа.

Инициативата „Големия отбор”:
Френския, българския и гръцкия «голям отбор» (младежки екипи за превенция) покриват
няколко критерия:
Участниците в екипа трябва да принадлежат
към група или звено, което има съответната легитимация и оторизация за обучение на граждани
по отношение на превенцията.
Това е причината да бъдат избрани в общия
случай доброволци, главно от пожарните структури (като се има предвид тяхното „ноу-хау” за
работа в гражданския сектор поради това, че те се
14
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УЧЕБНА ПРОГРАМА
Намаляване на риска от бедствия, аварии и терористични актове и първа
долекарска помощ сред учениците на възраст 10 – 14 год.
СЪДЪРЖАНИЕ:
Модул: Организация и управление на дейността по превенция:
• Роля на учителя;
• Основни правила за вътрешната организация по превенция;
• Избор на ученици за „асистенти по сигурността”;
• Поведение на асистентите по сигурността - 1 час
Модул: Намаляване на риска от бедствия и аварии:
1. Запознаване на учениците с концепцията и терминологията на международната стратегия за
намаляване на риска от бедствия и каква роля те могат да играят в нея. Основни компоненти и понятия:
разпознаване на опасностите, идентификация и оценка на риска, анализ на риска, намаляване на риска,
управление на риска /превенция/, планиране и предварителна подготовка.		
- Децата обсъждат предварително подготвени казуси, ситуации и видео материали в хода на които
те на базата на конкретните примери формират, свое разбиране за съдържанието и значението на тези
понятия. - 1 ч.
2. Видове бедствия и аварии характерни за страната и района. Големи бедствия и аварии станали в
миналото. Последици и уроци извлечени от тях. Изготвяне карта на вероятните бедствия който могат
да се случат в региона, тяхната сила и честота на повторяемост и зоните на потенциални разрушения;
- 1 ч. /Изготвянето на картата може да бъде като домашно задание, при което на учениците се дават
допълнителни източници които могат да използват /брошури, статии, доклади и оценки на агенциите
за гражданска защита, червения кръст и др., адреси на интернет страници на които могат да се намерят
помощни материали./ - 1 ч.		
3. Земетресения. Тектонични плочи, разломи и епицентър на земетресенията. Сила и интензитет на
земетресенията и свързаните с тях разрушения /Гледане на видео материали за земетресения/ - 1 ч.
4. Какво, ако земетресение засегне вашият дом и училище - Действия при земетресение. /учениците са разделени на групи и членовете на всяка група разработват отделен документ след което тези
документи се обсъждат/
-

Децата изготвят карта на опасните места в дома, в училище, на улицата;

- Изработват план за действие при земетресение у дома, в училище, на улицата, в обществения
транспорт. - 1.ч
5. Хидрометеорологични бедствия: Наводнения, гръмотевични бури, снежни бури и обледеняване.
Действия при различните видове бедствия.
- Децата се запознават с основните фактори определящи времето и кога, при какви условия и параметри те могат да предизвикат бедствия:
• Атмосферно налягане;
• Атмосферен фронт;
• Влажност;
• Валежи;
• Температура;
18
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• Вятър;
- Изучават системата за рано предупреждение и оповестяване и какви мерки трябва да предприемат за предварителна подготовка;
- Запознават се с действията и поведението при различните видове хидрометеорологически бедствия. -1 ч.
6. Практическо занятие: Изготвяне и обсъждане съдържанието на личния и семейния пакет в случай на бедствие. – 1 ч.
7. Практическо занятие: Запознаване с плана на училището и основните принципи за действие при
земетресение и пожар и провеждане на евакуация в рамките на отделния клас. -1 ч.
-

Изграждане на навици за спазване на основните принципи на действие при земетресение:
• Наведи се, падни;
• Покрий се;
• Изчакай да спрат трусовете;

-

Изграждане на навици за спазване на основните принципи на евакуацията:
• Не се блъскай;
• Не тичай;
• Не говори, не крещи;
• Не се връщай обратно.

8. Действия при химическо и радиоактивно замърсяване. Потенциални източници на замърсяване
за района. Сигнали и мерки за безопасност.-1ч.
Модул: Противопожарна безопасност
1. Източници на запалване и причини за възникване на пожари в дома, училището и на обществени места. Пожароопасни свойства на веществата и материалите. Огън - триъгълник на горене. Опасни
фактори на пожара, поражения върху човешкия организъм и начини на предпазване от тях т. 2 ч.
2.

Практическо занятие по пожарогасене:
• Обясняване и демонстрация на способите за прекратяване на горенето и начините и средства на
гасене. Обясняване и показване най-често допусканите грешки при гасене на пожар. Обсъждане в
кои случаи може да се предприемат гасителни средства и кога трябва де се пристъпи към евакуация;
• Работа с ръчни гасителни средства-шланг, струйник, прахов и въглеводороден пожарогасител.
• Използване на подръчни средства за гасене на малки пожари с различни източници на горене-в
кухнята, в спалнята, в класната стая, в химическата лаборатория, в компютърния клас – 2 часа.

3.

Практическо занятие:
• Запознаване със знаците за евакуация и четене на схема за евакуация. Обозначения и разположение на средствата за пожарогасене;
• Изготвяне и обсъждане на схема за евакуация на класа. Изисквания към маршрутите за евакуация;
• Организация и основни принципи на евакуацията. Тренировка на действията при евакуация
през силно задимени участъци. „Падни и пълзи”
• Какво трябва да съдържа обаждането за възникнал пожар в служба „Пожарна безопасност” - съ-

2. УЧЕБНА ПРОГРАМА.
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държание на обаждането до тел. 112 -1 ч.
				
Модул: Първа долекарска помощ.
1. Алгоритъм на действията при оказване на ПДП. Лична безопасност и обезопасяване на района
на инцидента. Оценка на жизнените показатели и състоянието на пострадалите. Съдържание на обаждането до тел. 112.
2.

Рани и принципи на обработка на раните. Кръвотечения и кръвоспиране:
• Определение за рана;
• Видове рани;
• Първа помощ – обработка на рани; марлена подложка върху рана;
• Превръзка с бинт, лейкопласт, превързочен пакет и триъгълни кърпи;
• Видове кръвотечения;
• Първа помощ - начини за временно кръвоспиране: мануално кръвоспиране, тампонираща превръзка с триъгълна кърпа и др. подръчни средства;
• Пристягащи превръзки – 1 час

3. Изгаряне. Измръзване
• Признаци и степени;
• Изгаряне с горещи материали;
• Изгаряне с химически вещества;
• Първа помощ на око при изгаряне с химически вещества;
• Първа помощ – отстраняване на дрехите /при химически изгаряния/, промивки с вода;
• Признаци за измръзване;
• Степени на измръзване;
• Първа помощ – затопляне, разхлабване на стегнати дрехи, отстраняване на мокри дрехи, топли
и подсладени течности и т.н.;
• Завиване; – 1 час
4 . Навяхване, изкълчване и счупване на костите
• Определение и признаци за навяхване, изкълчване и счупване;
• Първа помощ – временно обездвижване на кости и стави със стандартни и нестандартни средства за обездвижване;
- обездвижване на гръбначен стълб и врат; – 1 час
5. Шок и безсъзнание:
• Определение, причини за получаване;
• Признаци;
• Първа помощ – поставяне на пострадал в противошокова поза; стабилно странично положение;
• Завиване;
6. Слънчев и топлинен удар, удар от ел. ток
• Определение;
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• Признаци за слънчев и топлинен удар;
• Признаци за удар от ел. ток;
• Първа помощ – отвеждане на пострадалия на прохладно и сенчесто място, охлаждане с вода /
при слънчев и топлинен удар/; при удар от електрически ток – изключване на източника на ел.ток
/отстраняване на проводника с дървен предмет/, изкуствено дишане и сърдечен масаж при необходимост; - 1 час
7. Първа помощ при нарушено или спряло дишане и кръвообращение
• Проверка на сърдечна дейност и кръвообращение;
• Осигуряване на свободен дихателен път /отстраняване на чужди тела от устата и гърлото/;
• Първа помощ при задавяне;
• Изкуствено дишане – “уста към уста”;
• Техника на съживяването /при липса на дишане и кръвообращение/;
8. Пренасяне и транспортиране на пострадал
• Видове пренасяния – с носилка /начини на поставяне, пози в зависимост от нараняването/; с колан; с одеало /поставяне на одеало под пострадалия/; със столче;
• Настаняване в превозно средство;
9.

Емоционална и социална подкрепа.
• Реакция на стреса.
• Оказване на емоционална помощ; - 1 час

Модул-Тероризъм:
1. Източници и цели на тероризма. Форми на проявление и поведение при различните терористични актове:
• бомбен тероризъм и бомбена заплаха;
• химически и биологичен тероризъм;
• вземане на заложници и отвличания;
• използване на пощенски и колетни пратки; 1 час

2. УЧЕБНА ПРОГРАМА.
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1. ИЗБРАНИЯ МЕТОД – I.P.C.S.
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1. ИЗБРАНИЯ МЕТОД – I.P.C.S.
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3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕВЕНЦИЯ
Какво представлява метода I.P.C.S?
От изключителна важност е темата за начина
на ръководенето на групи, преди стартирането,
на който и да е процес за организиране на деца и
ученици.
Всяка индивидуална група има своя собствена
цел и стратегия как да я постигне. По отношение
на гражданската защита, целта на всяка група в
случай на бедствие, да избяга от мястото на опасността, спазвайки мерките за безопасност.
Във всяка една група се намират един или повече участници, които по естествен път се проявяват в ролята на нейни лидери.
Учителите знаят, че във всеки клас има изявени ученици, които могат определени да поемат
ръководенето на цяла група. Тези ученици ние наричани „формалните лидери”. Но понякога друг
ученик може да поеме водещата роля , а другите
участници да внимателно да слушат и изпълняват
неговите/нейните инструкции. Този ученик ние
наричаме „неформален лидер”. Неформалните
лидери в нашия случай са най-често избираните
за включване в такъв тип групи. Препоръчително
е, учителят да посочи неформален лидер да бъде
официалния (формален ) лидер на групата.
Водачът притежава лични качества, чрез които да привлече другите участници от групата за
действия.
Нашият метод се основава на естествения лидерски подбор в класа. Ние обучаваме лидерите
за придобиване на навици и даване на инструкции в областта на гражданската защита. Именно
тези ученици ние наричаме „Асистенти по сигурността”. Останалите ученици само информираме
за мерките по сигурността. Те са информирани
също че в класът им ще бъдат обучени и Асистенти по сигурността. Естествено, учениците ще
трябва да следват инструкциите по сигурността,
давани им от техните съученици (А.С.) и от техния учител.
За да илюстрираме тези думи, ще споделим
един пример за индицент, случил се в Св. Жанет,
в региона на Алпс-Маритайм, Франция:
На 14ти септември 2010, училищен автобус излиза от пътя и се спира, балансирайки над един
овраг. Сред деветте пътника в автобуса има 2 ученика, които са преминали обучeнието по метoда
IPCS за Асистенти по сигурността. Двете деца
успяват да успокоят останалата група и да предотвратят обръщането на автобуса. След това изкарват всички навън. Разходите спестени от този
потенциален инцидент се изчисляват от Френска
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пътна агенция на около 10.14 милиона евро.
Ангажираността на учениците в основното
училище постига важни резултати. Училищата
в региона на Алпс-Маритаймс, преминали през
I.P.C.S. метода, показват промяна в поведението
при всички ученици: информирани за целта на
общото оборудване за колективна защита, те са
много по-отговорни към опазването му. Наблюдават се спестявания, свързани с намаляване изхабяването на оборудването на аварийните служби,
а значително намаляват и фалшивите обаждания,
което води до по-голяма възможност за концентрация на специализираните екипи. В заключение, учениците, подбрани да бъдат Асистенти по
сигурността се чувстват поласкани, че са призвани в мисия за грижа за техните връстници!
Страхът е позитивна реакция, паниката е
негативна
Психолозите са установили, че всеки човек изпитва страх при потенциална заплаха. Страхът
предизвиква човек да реагира. Но при положение,
че човек няма никакви познания или умения за
реакция при заплаха, той/тя могат лесно да изпаднат в паника. В група от хора, които не са обучени какво поведение да имат и при липсата на
опитен лидер, паниката се мултиплицира до масова психоза. Статистиката сочи, че при бедствена ситуация в групите, където паниката е обвзела
хората, броят на ранените достига 8-10 пъти повече отколкото в групи с опитни водачи.
Важно е да се държи ситуацията под контрол и
се предотврати прерастрането на страха в паника!
Учителите знаят, че не всеки ученик внимава
достатъчно в час по всяка една от темите. Някои
са заинтересовани, другите не до такава степен.
Нашата методология (I.P.C.S.) потвърждава, че да
с еизвърши обучени за всеки един ученик ще бъде
еднакво и скъпо и безполезно. Напротив, в програмата на IPCS се обучават само лидерите на класа
в качеството им на „Асистенти по сигурността”
и разбира се учителите. Този вид на обучителен
процес преминава бързо и е значително по-евтин
и доказано по-ефективен заради добрата мотивация на ангажираните ученици-лидери.
Статистически е доказано, че в клас от 25-30
ученика, е достатъчно обучението на 6 А.С. В
случай на бедствена ситуация, Асистентите по
сигурността се разпознават чрез поставените от
тях на светлоотразителни жилетки (светло-зелени, жълти или оранжеви)
Възрастният (учителят) поема отговорността
за сигурността на всеки ученик в класа. Заради
това в случай на нужда от евакуация, той/тя ще
бъде последния човек, който ще напусне класната
стая. Учителят трябва да е убеден до последно, че
всеки който е в състояние е напуснал стаята. За
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УЧИЛИЩЕТО И БЕДСТВИЯТА

АСИСТЕНТИТЕ ПО СИГУРНОСТТА (А.С) И ВЪЗРАСТНИТЕ
КЪМ КОГО Е НАСОЧЕНО?
Всички възрастни
Обучителен курс в рамките на 5 ч.

А.С. ученици
6 ученика от клас

Всяко лице от училището
Поне едно практическо занятие на година

ЗАЩО?
Природни стихии

Земетресения
Наводнения
Бури
Горски пожари

Технологични бедствия
Взрив с пожар
Химическа авария

КОГА?
По време на пътуване

В училищната среда

По време на ваканция

В къщи

КАК?
Знания: как да се евакуираме > да се обезопасиш > да достигнеш до безопасно място
Безопасно

Спокойно

При спазване на дисциплината

да се осигури контрол над учениците и да не се
поддават на паника (по време на евакуацията), ние
подреждаме Асистентите по сигурността (А.С.)
отпред и в средата на редицата по двама, както е
показано на схемата по долу: 2 АС отпред, 4 АС в
средата:
Така направеното разпределение на Асистен-
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Бързо

тите по сигурността позволява на всеки 4-6 деца
да бъде оказана специализирана подкрепа от 1
асистент. Двамата фронтално разлопожени асистента се грижат за групата, следвайки евакуациония път. Учителят по възможност осъществява
визуален и гласов контакт с асистентите, дава инструкции и получава информация. В допълнение
Асистентите успокояват учениците и ги предпаз25
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ГЛАВНИТЕ АКТЬОРИ
ВЪЗРАСТНИТЕ

-Защита на учениците
-Искане на помощ и информиране на учениците
-Безопасно спасяване
Всеки
възрастен

-Лично обезопасяване, евакуиране, отвеждане
на учениците на защитеното място.
-Спазване наинструкциите на Директора и
плана за бедствия и аварии
-Проверка на броя на учениците

АСИСТЕНТИ ПО СИГУРНОСТТА
6 ученика
от всеки клас

- Подпомагат учителя и своите съученици
в случай на опасност
- Спасяват и успокояват ученици в беда;
- Предупреждават възрастните в случай
на стихийно бедствие;
- Предупреждават възрастните в
случай на бедствие;
- Информират техните съученици

ОСТАНАЛИТЕ УЧЕНИЦИ
-Да слушат възрастните в случай на
сериозно бедствие или авария;
Всички
ученици

-Да останат тихи и дисциплинирани;
-Да не предприемат самоинициативи;
-Да не тревожат родителите си.

РОДИТЕЛИТЕ
-Да не достигат до мястото на инцидента;
Родителите

-Да не телефонират на децата си или в
училището преди да е ограничен инцидента.

СПАСИТЕЛИ
- Да се срещнат с отговорните служители;
Парамедици
Пожарникари
Полиция
Аварийни служби

- Да се спасят всички присъстващи хора;
- Дапотърсят липсващи деца;
- Да окажат първа помощ и евакуират ранениете хора
- Да подсигурят сградите и съоръженията към тях.
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ТРЕНИРОВКА ЗА ЕВАКУАЦИЯ
- 4 А.С. помагат на учениците в беда (по-слабите, ученици с недъзи)
- 2 А.С. водят групата по пътя, предупреждават и
докладват за всяко препятствие по пътя
- Възрастният застава последен и следи постоянно групата.

Асистенти по сигурността
Учител

ТРЕНИРОВКА ЗА СЪБИРАНЕ В ЗАТВОРЕНО ПОМЕЩЕНИЕ
Sur décision d’un adulte,

- А.С. затварят вратата, запечатват всяка пролука;
- Намаляват отоплението и спират вентилацията;
- 4ри А.С. помагат на съученици, изпаднали в беда;
- Никой не стой близо до вратите или прозорците.

ТРЕНИРОВКА ЗА БЕЗОПАСНО ОТВЕЖДАНЕ В СБОРЕН ПУНКТ (НА ОТКРИТО)
-Групата се събира в определения за това пункт;
-Възрастните проверяват за обезопасеността
на определеното място;
-А.С. придружават групата, построена в редица;
-Възрастните проверяват дали всички деца,
под тяхна отговорност, са налице;
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-Директорът проверява всички групи.

ват от панически действия, блъскане и „викане”.
Евакуационният процес протича без паника,
блъскане или викове, контролиран от обучените
учител и неговите/нейните „асистенти по сигурността”.
В случай на инцидент, на практика, методът
I.P.C.S. позволява да се:
•

Извърши спасителната операция по-лесно;
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• Намали броя на жертвите чрез намаляване
ефекта на „паниката”;
• Минимизиране колкото е възможно повече на случайността на интервенциите;
• Намаляване на разрушителната сила на
инцидента;
• Намаляване на разходите, свързани с появилия се инцидент.
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3.2. Намаляване на риска от
бедствия и аварии
I. ТЕМА: Хидрометеорологични бедствия:
Наводнения, гръмотевични бури, снежни бури
и заледявания. Действия при различните видов бедствия
II. ВРЕМЕ: 45 минути (един учебен час)
III. МЕТОД – теоретично занятие / лекция
IV. УЧЕБНИ ЦЕЛИ:

не са изключени поражения на човешки жертви.
Те, като правило, трудно се прогнозират.
Силни ветрове - това са ветровете със скорост
над 14 м/сек. Особено опасни се считат ветровете
със скорост над 20м/сек.
3. Действия и поведение преди и при възникване на бедствията. Има общи мерки за безопасност, които трябва да имаме предвид при възникване на всякакъв вид природни бедствия, както и
такива които са характерни за някои от тях.

1. Запознаване на обучаемите с основните
фактори, определящи времето и как могат да предизвикат бедствия.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ за действие в случай на
природно бедствие

2. Запознаване със същността на бедствията
– наводнения, гръмотевични бури, снежни бури и
заледявания.

- Провери в интернет, по радиото или телевизията за последната информация;

3. Привличане на вниманието и формиране на
култура в обучаемите за намаляване на отрицателните последици от разглежданите бедствия.

Преди бедствието

-Планирай и проиграй възможния път за евакуиране. Този план трябва да включва възможно
най-безопасните пътища за евакуация до укри-

V. УЧЕБНИ ВЪПРОСИ:
1. Фактори, определящи метеорологичното
време. Възникване на бедствия.
Бедствията като наводненията, гръмотевичните и снежни бури, заледяванията са природни явления , неподлежащи на контрол от човека, които
могат да доведат до човешки или материални загуби. Възможно е едно бедствие да породи друго.
2. Определения за бедствията - наводнения,
гръмотевични бури, снежни бури и заледявания.
Наводнения: Наводнение се нарича временното заливане на дадена местност или територия с
огромно количество вода следствие на повишаването на нивото на река, езеро, море или океан.
Причините за повишаването на нивото могат да са
различни - проливни дъждове, топене на снегове,
скъсване на язовирна стена, цунами. При наводнения е опасно укриването в подлези и надлези.
Гръмотевични бури, oбилни снеговалежи,
снежни бури и заледяване Рязката промяна на
температурата през зимата довежда до обилни
снеговалежи, съпроводени със силен вятър. Обилни снеговалежи, снежни виелици и снегонавявания - са особено опасни и се считат снеговалежи с
образуване на снежна покривка над 20 см.
Смерчовите явления - нанасят значителни
щети, когато преминават над населени места, стопански обекти, горски и земеделски масиви, като
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тията, пътищата в и вън от околността най-вероятно да са блокирани, така че избери по възможност повече от един път за евакуиране;
-Знай местонахождението на най-близката болница или медицински пункт;
-Съгласувай мястото за прегрупиране (сборния пункт) в зоната за сигурност, както и да си
сигурен, че то е известно на всички членове на
групата;
-Увери се, че имаш в наличност необходимата
екипировка и оборудване на съхранение в случай
на необходимост:
-Електрическо фенерче и допълнителни батерии за него;
-Радио, мобилен телефон и батерии за него;
-Средства за първа помощ (аптечка);
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-Храна и вода в случай на бедствие / най-необходимите лекарства;
-Основни средства (лопатка, брадвичка, въже,
чук, пирони и други);
-Карта на района / областта;
По време на бедствието
-Старай се винаги да си информиран за обстановката. При възможност, слушай радио или
гледай телевизия за последните новини относно
бедствието;
-Стой вън от обсега на разрушените и повредени сгради;
След бедствието

във вода или на влажна повърхност. Внимателно
напуснете опасния район и потърсете професионален съвет.
-Погледнете за опасност от пожар, запалими
или взривоопасни материали.
Проверете за изтичане на газ – ако подушвате,
че мирише на газ или чуете съскащ шум, бързо
напуснате района - предупредете другите! Не използвайте електрически ключове, уреди, телефони или пламък, ако подозирате, че има изтичане
на газ, тъй като искрите могат да възпламенят газта.
-Ако при изтичане газта се възпламени, не се
опитайте да гасите огъня

-На безопасно място направи проверка на групата и преброяване. Провери наличността на
всички членове на групата, къде се намират и при
какви условия;

-Старайте се да сте винаги информиран. Ако е
възможно, слушайте радио или гледайте телевизия за най-новата информация.

-Информирай веднага висшестоящата инстанция за състоянието след инцидента;

Ураганите или циклоните се отнасят до вид
бури с ветрове поддържащи постоянна скорост от
над 100 километра в час. Тези ветрове се въртят в
голяма спирала около един относително спокоен
център на изключително ниско атмосферно налягане, известен като „окото”. Около ръба на окото,
ветровете може да са с порив до повече от 300 километра в час. Този тип бури може да доминират
по повърхността на моретата и океаните, при ниско атмосферно налягане, на площ до над десетки
хиляди квадратни километра.

-Провери имаш ли наранявания и окажи първа
помощ на тези които се нуждаят;
-Помни за възможността от нови земетресения,
вторични трусове, внезапни наводнения, кални
свлачища, проливни дъждове и т.н. след първоначалното бедствия.
-Проверете вашата сграда за щети и не се връщайте вътре, освен ако не сте сигурни, че тя е
безопасна за вторични трусове, внезапните наводнения, проливни дъждове и т.н. може да бъде
фатално, ако сградата е вече с отслабена конструкция или повредена. Стой далеч от повредени
сгради.
-Срутване на инфраструктурата, експлозии на
газ и електричество от повредена електрическа
мрежа са някои от най-големите заплахи след земетресение.
-Никога не докосвайте проводник лежащ на земята, висящи кабели или предмети, които могат
да ги докосват - те могат да предизвикат нараняване или да ви убият, ако ги докоснете. Погледнете за щети по електрическата система - ако видите, искри, счупен или оголен проводник, или ако
мирише на прегоряла изолация, изключете електричеството от основния прекъсвач - но само ако
считате, че е безопасно да го направите! Не се опитвайте да го направите в случай, че сте стъпили

3. МОДУЛИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ

Урагани и циклони

Преди
-Уверете се, че вие и всички членове на екипа
са на сигурно място преди урагана или циклона
да връхлети (най-добрият вариант е всички да бъдат на едно и също място), и се уверете, че конструкцията на убежището е в добро състояние.
-Имотът (сградата) и района около него трябва
да бъдат освободени от всякакви материали, които могат да причинят нараняване и щети при силните ветрове.
-Препоръчително е вие и членовете вашия екип
да се укриете в укрепено помещение, т.е. със сигурни врати и покрити прозорците, за да се избегне влитането на хвърчащи стъкла и други предмети, които могат да влязат в помещението и да
ви наранят
-Подгответе и вземете със себе си сак / чанта,
съдържащ най – необходимите неща в случай на
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спешна евакуация, включително (вода, храна, източник на огън и аптечка), топло, подходящо облекло (по възможност да е водоустойчиво), както
и ваши лични ценни документи и вещи, които да
са поставени в подходящи затворени пластмасови
торбички.
По време
-Останете на закрито - далеч от прозорци, капандури и стъклени врати - останете в най-сигурната част на сградата.
-В райони които са застрашени от наводнения

бове и електропроводи, мостове, сгради, дървета
и всякакви придошли води
-Проверете наличността на членовете на екипа
за да се уверете, че всички са в безопасност.
Наводнение
-Опасностите от наводнения не приключват,
след като водата започва да оттегля, останете вън
от сградите, ако околността около сградата е все
още наводнена. При необходимост да влезете в
сградата бъдете изкючително предпазливи
-Проверете стените, подовете, врати и прозорци, за да се увери, че няма опасност от срутване
на сградата
-Внимавайте за животни, особено отровни
змии, които могат да влязат в дома ви, заедно с
придошлите води.
-Проверете за паднала мазилка и напукани тавани, които могат да паднат.

или наводнени не използвайте изби или мазета,
тъй като те могат лесно да бъдат наводнени
-Ако се намирате в сграда която започва да се
срутва или разпада, тогава единствената възможност е да се защитите с матрак, черги, одеяла или
брезент или да се скриете под масивна маса, легло
или друга стабилна мебел
-Не излизайте навън на открито
-Запазете спокойствие, когато окото на бурята
е над вашия район, отчитайте че
бурята не е преминала (духането на силни ураганни ветрове скоро ще се поднови)
-Ако сте в превозно средство, спрете и застанете на чисто място, далеч от дървета, електрически
стълбове и електропроводи
-Избягвайте използването на огън, който е открит, като свещи и газови лампи, като източник
на светлина.
-За предпочитане е да се скриете в стая без прозорци.
След ураган или циклон
-Вие трябва да бъдете внимателни и да избягвате повредени или разрушени електрически стъл30

-При дълбочина 15 см. на бързо движещата се
вода има възможност краката ви да бъдат ударени
и наранени, така че не се движат пеш през вода,
ако тя е по-дълбоко, отколкото глезена ви. Само
при 60 см дълбочина на вода ще предизвика наводнение на автомобила ви. (при дълбочина на водата 30 см ще предизвика наводнение на автомобил тежък 700 кг. При дълбочина 60 см на водата
има възможност да се наводни превозно средство
тежко до 1400 кг.).
-Подгответе и вземете със себе си сак / чанта,
съдържащ най – необходимите неща в случай на
спешна евакуация, включително (вода, храна, факел и аптечка), топло, подходящо облекло (по възможност да е водоустойчиво), както и ваши лични
ценни документи и вещи, които да са поставени в
подходящи затворени пластмасови торбички.
Когато сте пеш по време на наводнение
-Качете се на високо място и останете там.
-Избягвайте ходене през всякакви наводнени
райони и площи. Даже няколко сантиметра бързо
движеща се вода може да причини сериозно нараняване на краката ви.
След наводнение
-Помнете, че ако водата се е оттеглила, опасността все още не е преминала. Помнете че като
се движите през наводнен район има възможност
да се сблъскате с уплашени и подивели животни,
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змии и други.
-Помни, че винаги съществува възможност за
нови наводнения и свлачища.
-Уверете се, че всеки един от вашите колеги е в
безопасни, проверете себе си за нараняване и окажете първа помощ на пострадалите
-Проверете сградата за щети и не се влизайте
вътре, освен ако не сте сигурни, че тя е безопасна.
-Стойте далеч от сгради, които са заобиколени
с вода и бъдете изключително внимателни, ако се
налага да влезете в тях; може да има скрити повреди и конструкцията им да е отслабена, електрическата система може да е повредена, и змии
може да са влезли в тях.
-Слушайте за новини и информация дали подаваната вода е безопасна за пиене. Избягвайте
водата от наводнението; вода може да е заразена
-Вода може да е опасна поради подземни и паднали въздушни електропроводи.

•

подготовка за отговори при евентуално
възникване на допълнителни въпроси.

VII. НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ И ПОСОБИЯ:
•

аудио – визуална техника;

•

нагледен филмов материал;

•

брошури;

•

тест;

•

DVD и други.

VIII. ИНТЕРАКТИВНИ ФОРМИ/МЕТОДИ ЗА
ОБУЧЕНИЕ:
Посочените форми на обучение са примерни и
могат да се използват допълнително по преценка
на обучителя.
•

компютърни игри;

•

провеждане на тестово обучение;

•

симулационни игри с разделяне по екипи;

•

прожектиране на учебен филм;

•

изготвяне на карти, рисунки и други;

•

ползване на симулатор за тренировка;

•

организиране на среща и споделяне на опит
от участници в събитието;

•

организиране на среща с пострадали и очевидци и други.

-Избягвайте движещата се вода.
-Бъдете наясно с областите, в които наводнението е значението. Пътищата може да са отслабени и да бъдат разрушени под тежестта на колата
-Стойте далеч от паднали електропроводи.
-Почиствайте и дезинфекцирайте всичко, което мокро и влажно, когато водата се оттегли, останалата кал може да е от заразена от канализационните води, и да съдържа химикали.
VI. ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НАЗАНЯТИЕТО:
Могат да бъдат включени следните дейности:
•

определяне на лектор (специализиран преподавател или учител);

•

запознаване с материалите по темата, налични, интернет и други източници;

•

при необходимост търсене на съдействие
от друга организация, имаща отношение по
темата;

•

определяне място за провеждане на занятието и състава на групата;

•

подготовка на нагледни материали;

•

подготовка на тест за проверка на знанията;

3. МОДУЛИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ:
Посочват се възможните източници на допълнителна информация от Интернет сайтове на организации имащи отношение, помощна литература и разработки по темата.
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ТЕМА: Действия при химическо, биологично
и радиоактивно замърсяване. Потенциални източници на замърсяване на района. Сигнали и мерки
за защита.
II. ВРЕМЕ: 45 минути (един учебен час)
III. МЕТОД – теоретично занятие / лекция
IV. УЧЕБНИ ЦЕЛИ:
1. Обучаемите да се запознаят с потенциалните
източници на химическо, биологическо, и радиоактивно замърсяване в района в който живеят и
учат.
2. Обучаемите да научат сигналите и мерките
за защита.
V. УЧЕБНИ ВЪПРОСИ:
1. Потенциални източници на замърсяване на
района.
2. Сигнали и мерки за защита.
Съдържание на лекцията
В началото обучаемите споделят своето разбиране за същноста на понятията природно бедствие
и авария. Посочват разликата между тях.
Бедствие - природно явление , което причинява
големи разрушения и човешки жертви в резултат
на което засегнатите държави и райони не могат
да се справят със собствени сили и средства.
Авария - внезапни технологични повреди на
машини, съоръжения и агрегати съпроводени със
спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес,със взривове,образуване на пожари, разрушения, жертви или заплаха на живота и
здравето на населението, замърсяване на околната
среда.
1. Потенциални източници на химическо, радиоактивно и биологическо замърсяване на района.

Химическо заразяване
Голяма част от промишлените предприятия работещи на територията на страната/за гр. София
те са повече от 200/използват в производствената
си дейност химически вещества. С развитието на
технологиите се увеличава риска от възникване
на аварии в тях. Авариите в тези обекти често са
свързани с разрушаване на машини и съоръжения, поразяване на хора и отделянето на отровни
вещества. Най-често срещаните отровни вещества са: амоняк, хлор, сярна киселина, натриева
основа, серни окиси, доменен и коксов газ, пропан-бутан, цианиди, пестициди и други.
АМОНЯК – безцветен газ с остра задушлива
миризма два пъти по-лек от водата. Дразни горните дихателни пътища. При попадане върху кожата
предизвиква зачервявания, отток и мехури. При
авария той се изпарява бързо вследствие на повишената температура.
ХЛОРЪТ – представлява жълто зелен газ със
специфична задушлива миризма. Дразни дихателните органи. Може да причини отток на белите дробове. При авария се изпарява и заедно
с водните пари от въздуха образува бяла мъгла.
Движи се ниско до земната повърхност.
Радиоактивно замърсяване - възниква вследствие на радиационна авария, трансграничен пренос или при нарушаване мерките за безопасност
при работа с източници на йонизиращи лъчения
При нарушаване нормите за безопасна експлоатация и разрушаване на защитните бариери в
АЕЦ е възможно възникване на радиационна авария, съпроводена с изхвърляне на радиоактивни
продукти в околната среда. При неблагоприятни
метеорологични условия и неовладяване процесите на изхвърляне на радиоактивни продукти от
авариралия реактор е възможно радиоактивно замърсяване на околната среда.
Радиоактивно заразяване може да възникне и
чрез трансграничен пренос при авария в АЕЦ извън страната.
Биологично заразяване – поразяващо въздействие върху човека, животните, растенията, почвата, въздуха и водата на болестотворни микроорганизми и произвежданите от тях токсини.
причинители: бактерии, вируси, токсини
начини на заразяване: ухапвания /кърлежи,
бълхи, комари/, лоша лична хигиена, контакт със
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заразени животни, чрез заразени хранителни продукти и вода, чрез общуване с инфекциозно болни.
Химическо, радиоактивно и биологическо замърсяване/заразяване/може да възникне при военни действия и терористични актове.
2. Сигнали и мерки за защита
Сигналите за химическо, радиоактивно и
биологическо замърсяване се подават със сиренен
вой в продължение на три минути. Сигналите се
дублират с чести удари по звучащи предмети. По
националните радио и телевизия неколкократно
се повтаря текста:
„ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ХИМИЧЕСКО/РАДИОАКТИВНО/БИОЛОГИЧНО/ЗАРАЗЯВАНЕ”
Мерки за защита /правила за поведение/
При химическо ,радиоактивно и биологическо
замърсяване/заразяване
В дома: Запазете спокойствие. Следете информацията по националните радио и телевизия. Изпълнявайте указанията на компетентните органи.
Херметизирайте стаята в която се намирате. Напускайте дома само в крайна необходимост и когато се убедите, че е безопасно. Спазвайте лична
хигиена. Да не се прави изкуствено дишане на пострадалите. Вода за питейни и домакински нужди
да се взема само от закрити, контролирани и разрешени за ползване водоизточници.
На открито: Незабавно напуснете заразения
район в посока перпендикулярно на посоката на
вятъра. Потърсете укритие. Изпълнявайте указанията на компетентните органи. Да не се прави
изкуствено дишане на пострадалите. Вода за питейни нужди да се използва само от закрити, контролирани и разрешени за ползване водоизточници. Спазвайте лична хигиена.
В училище: Запазете спокойствие. Под ръководството на учителите херметизирайте класната
стая или помещението където се намирате. Изпълнявайте указанията на компетентните органи
за напускане на училището и под ръководството
на учителите се прибирате в къщи ./след осъществена връзка с родителите/ Спазвайте лична хигиена. Да не се прави изкуствено дишане на пострадалите. Вода за питейни и домакински нужди да
се взема само от закрити, контролирани и разрешени за ползване

3. МОДУЛИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ

VI. ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНЯТИЕТО: Могат да бъдат
включени следните дейности:
•

определяне на лектор (специализиран преподавател или учител);

•

запознаване с материалите по темата, налични, интернет и други източници запознаване с училищния план за действия при
бедствия, аварии и пожари;

•

при необходимост търсене на съдействие
от друга организация, имаща отношение по
темата;

•

определяне място за провеждане на занятието и състава на групата;

•

подготовка на нагледни материали;

•

подготовка на тест за проверка на знанията;

•

подготовка за отговори при евентуално
възникване на допълнителни въпроси.

VII. НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ И ПОСОБИЯ:
•

аудио – визуална техника;

•

нагледен филмов материал;

•

брошури;

•

тест;

•

DVD и други.

VIII. ИНТЕРАКТИВНИ ФОРМИ/МЕТОДИ ЗА
ОБУЧЕНИЕ:
Посочените форми на обучение са примерни и
могат да се използват допълнително по преценка
на обучителя.
•

компютърни игри;

•

провеждане на тестово обучение;

•

симулационни игри с разделяне по екипи;

•

прожектиране на учебен филм;

•

изготвяне на карти, рисунки и други;

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ:
Посочват се възможните източници на допълнителна информация от Интернет сайтове на организации имащи отношение, помощна литература и разработки по темата.
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I. TЕМА: ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЙ НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ У ДОМА, НА УЛИЦАТА И В УЧИЛИЩЕ.
II. ВРЕМЕ: 40 минути (един учебен час)
III. МЕТОД – теоретично занятие /лекция
IV. УЧЕБНИ ЦЕЛИ:
1. учениците да знаят обща информация за
природното явление: земетресение.
2. Обучаемите да се запознат с основните
рискове при земетресение: у дома, на улицата и в
училище.
3. Обучаемите да усвоят основните модели
на поведение в различни ситуации при земетресение.

е катастрофално. Само за периода от началото на
миналия век до сега при земетресения са загинали близо 2 000 000 души, като бихме споменали
последните разрушителни земетресения в Хаити,
загиналите от вълни цунами вследствие на земетресение в Индийския океан – крайбрежието на
о-в Суматра и Япония.
Важно е да се припомнят най-характерните
земетресения случили се в района и страната в
миналото и какви са били последиците от тях.
Необходимо е да се акцентира върху това, че там
където преди са ставали земетресения те ще се
случат отново и никой не може да предскаже кога
точно ще стане това.
В края на въведението се показва кратък виде-

V. УЧЕБНИ ВЪПРОСИ:
1.

Какво представлява земетресението?

2. Основни рискове и опасни места у дома, на
улицата и в училище.
3.

Правила на поведение и действия:
1.Преди земетресението;
2.По време на земетресението;
3.След земетресението;
4.Съдържание на комплекта за постоянна
готовност от принадлежности, документи,
медикаменти и хранителни продукти необходими в случай на земетресение.

Какво представлява земетресението?
Земетресенията и свързаните с тях други опасности: Земетресението (или земетръс) е природно
явление, породено от внезапното и бързо разместване на част от земната кора. Съпроводено е с
появата на сеизмични вълни, пораждащи трептения в земните пластове и повърхност. Настъпва
като следствие от натрупване на напрежение и деформации в земната кора. Областта на разрушенията се нарича огнище на земетресението, а мястото където се усеща най-силно на повърхността
на земята се нарича епицентър. Земетресенията са
тежки природни бедствия, които са съществували
и ще продължават да съпътстват живота на Земята, това е неизбежно. Жертвите и щетите които те
причиняват, могат да се сравняват само с ужасите
на войната. Всяка година стават средно по 50 000
земетресения, които се усещат от човек и няколко
пъти повече, които се регистрират само от сеизмографите. Грубо пресметнато 100 от тях са разрушителни, над 10 са унищожителни и поне едно
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оматериал от земетресение, което е известно на
учениците и се прави извода: Ние трябва да бъдем
винаги готови в очакване на неочакваното.
Втори въпрос: Основни рискове и опасни места
у дома, на улицата и в училище.
Чрез въпроси и обсъждане се изброяват основните рискове и опасности при земетресение:
У дома:
•

Счупени стъкла, отгледала и картини;

•

Падане на тераси и външни стени;

• Падане на тежки предмети от мебелировката и обзавеждането: библиотеки, шкафове, телевизори, хладилници, надстройки на гардероби,
тежки осветителни тела, радиатори и др.
• Късо съединение в ел. инсталацията, спиране на тока, засядане на асансьора и възникване
на пожари.
• Скъсване на водопроводни тръби и връзки,
падане на бойлери, наводнения и изгаряне с гореща вода.
В училище: Наред с опасностите характерни за

3. МОДУЛИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ

ПРОЕКТ „СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕД ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ЕВРОПА”

дома се изброяват и специфичните за училище:
• Възникване на паника и задръствания на
вратите на класните стаи, по коридорите и стълбите, които могат да предизвикат по –тежки последици, особено за по-малките ученици, отколкото самото земетресение;
• Счупване на прозорци и срутване на стени
по маршрутите и изходите за евакуация;
• Счупени летящи врати, които могат да затруднят евакуацията;
• Разливане на реактиви и химикали в кабинетите по химия и предизвикване на обгазяване и
пожари;
• Падащи предмети в класните стаи, по коридорите и в двора на училището.
Основни рискове и опасности на улицата и обществени места:
• Падащи отломки от сгради, кабели и стълбове;
• Задръстени улици и невъзможност за преминаване на МПС;
• Пътно транспортни произшествия с обществения транспорт и др. МПС;

Преди земетресението. На учениците се обяснява, че когато живеем или учим в земетръсен
район ние трябва да се подготвим предварително
и да имаме постоянна готовност, защото земетресението може да се случи навсякъде и по всяко
време. Това ще намали нашата уязвимост и основните рискове и опасности. Изброяват се основните мерки, които следва да се предприемат:
• Прикрепване на шкафове, гардероби и др.
тежки предмети здраво към стените;
• Поставяне на тежки и чупливи предмети
на по-ниски места и в шкафове с ключалки;
• Освобождаване на коридорите и изходите, осигуряване на резервни ключове, които да се
знаят от всички членове на семейството;
• Премахване на тежки картони и огледала
от местата където обикновено се почива, гледа телевизия и се спи.
• Подържане на ел. инсталацията и газовата
инсталация в постоянна изправност. Малките неизправности, които в ежедневието не пречат при
земетресение могат да предизвикат пожари и др.
инциденти.

• Скъсани водопроводи и газопроводи и наводнени участъци от улици;
• Пропадане на канализации, шахти и възникване на пукнатини;
•
зли;

Срутване на подлези, надлези и пътни въ-

• Възникване на пожари, особено около бензиностанции, газо-станции и газопроводи;
След запознаването с основните рискове и
опасности учениците се разделят на три групи
за практическо упражнение. Учениците от всяка
група изготвят индивидуално карта, или списък,
на опасните места съответно: първата група у
дома; втората група в училище; третата по маршрута за движение от дома да училище. От всяка
група по няколко ученика прочитат картите /списъците/ след което те се обсъждат и допълват.
Трети въпрос: Правила на поведение и действия:
1.

Преди земетресението;

2.

По време на земетресението;

3.

След земетресението;

3. МОДУЛИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ
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• Запознаване на всички членове от семейството от къде и как се спира тока, водата и газта;
• Предварителна подготовка на пакет от
предмети, вещи, документи и др. неща от първа
необходимост, които следа да бъдат под ръка;
• Определяне на места или телефони за контакт където семейството може да се събере или да
получи информация. Това обикновено следва да
бъде извън населеното място където живеем или
учим.
Правила на поведение и действия по време
на земетресението. На учениците се обяснява,
че най-важният момент от предварителната ни
подготовка за действие при земетресение е овладяването на модела на поведени в момента на самото земетресение. Чрез въпроси от предишната
лекция се припомнят видовете сеизмични вълни.
Първичните Р-вълни се движат със скорост 5 км/s,
вторичните S-вълни се движат със скорост 2-3
км/s. В зависимост от разстоянието до епицентъра
вторичните вълни могат да достигнат до нас
от 6 до 10s след първичните вълни. Ако можем да
напуснем сградата за това време /от 6 до 10 сек./
напускаме, ако не можем търсим най-близкото
сигурно място. Там изчакваме да спре окончателно люлеенето на земята, което се предизвиква от
вторичните и повърхностните вълни. Последните
са най-бавни, но предизвикват странично люлеене, което се усеща най-силно.
Трите основни принципи на поведение по вре-

36

ме на земетресението са:
•

Наведи се, легни!

•

Покрий се, намери най-близкото укритие;

•

Изчакай края на трусовете;

Най - безопасните места са:
•

Под масивни не огъващи се мебели;

• Настрани от прозорци, огледала, картини
и тежки мебели;
• В рамките на вратите, или до вътрешни
стени. Никога не се излиза на тераси и не се стои
до външни стени;
• На открито –далеч от постройки, дървета,
електрически проводници и мостове.
След окончателно спиране на трусовете:
• Вземат се най- необходимите вещи и се напуска сградата.
• Ако е в къщи-спира се тока, водата, газта,
заключва се вратата и се напуска дома по стълбите
• Евакуацията в училище се извършва в колона по двама без паника, без тичане и без връщане назад, в страни от прозорците. Не се използват
асансьори.
• При пожар движението се извършва ниско
до пода и в страни от прозорците.
• Целия клас се събира на едно определено
място в двора на училището на открито;

3. МОДУЛИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ

ПРОЕКТ „СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕД ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ЕВРОПА”

•

покана на лектор (експерти от гражданска
защита, пожарна безопасност и спасяване, националните дружества на Червения
Кръст);

•

запознаване с материалите по темата, налични, интернет и други източници;

•

Рисковете от повторни трусове налагат всеки
човек, всяко семейство, всеки клас да има личен
пакет с най-необходимите документи, предмети
и вещи от първа необходимост, които трябва да
вземе преди да напусне дома.

при необходимост търсене на съдействие
от друга организация, имаща отношение по
темата;

•

определяне място за провеждане на занятието и състава на групата;

Основните неща, които следва да съдържа този
пакет са следните:

•

подготовка на нагледни материали;

•

подготовка на тест за проверка на знанията;

•

подготовка за отговори при евентуално
възникване на допълнителни въпроси.

• Проверява се има ли останали ученици вътре и имали пострадали;
•

Оказва се помощ на пострадалите;

Четвърти въпрос: Съдържание на комплекта за
постоянна готовност от принадлежности, документи, медикаменти и хранителни продукти необходими в случай на земетресение.

•
др.;

Фенерче, допълнителни батерии, свещи и

•

Портативно радио;

•

Копие на важни документи;

•

Пари в брой,

• Лекарства-обезболяващи, против простуда, против хронични заболявания, както и санитарни материали за първа помощ;
•

Суха храна и вода;

•

Прибори за хранене.

•

Нож, игли, конци и др.

• Свирка и др. отличителни знаци за идентификация.
Пакет на Класния ръководител:
•

Списък на учениците от класа;

• Списък на учениците със специални нужди с описание на нужддите /специални лекарства,
диети и др./;
• Списък на училищните процедури при
бедствия /извадка от училищния план за действия
при бедствия/;
• Средства за идентификация на класния ръководител- шапка, свирка и др.
•

Пакет за първа помощ;

В заключение се обяснява, че всички тези неща
следва предварително не само да се обмислят и
подготвят, но и периодично да се тренират.
VI. ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНЯТИЕТО: Могат да бъдат
включени следните дейности:

3. МОДУЛИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ

VII. НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ И ПОСОБИЯ:
•

аудио – визуална техника;

•

нагледен филмов материал;

•

брошури;

•

тест;

•

DVD и други.

VIII. ИНТЕРАКТИВНИ ФОРМИ/МЕТОДИ ЗА
ОБУЧЕНИЕ:
Посочените форми на обучение са примерни и
могат да се използват допълнително по преценка
на обучителя.
•

компютърни игри;

•

провеждане на тестово обучение;

•

симулационни игри с разделяне по екипи;

•

прожектиране на учебен филм;

•

изготвяне на карти, рисунки и други;

•

ползване на симулатор на земетресения;

•

организиране на среща и споделяне на опит
от участници в събитието;

•

организиране на среща с пострадали и очевидци и други.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ:
Като помощни материали могат да се използват материали на Американския Червен Кръст,
които могат да се намерят в интернет на адрес
http://www.RedCross.org .
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3.3. Противопожарна безопасност
I. Тема - Източници на запалване и причини
за възникване на пожари в дома, училището и
на обществени места. Пожароопасни свойства
на веществата и материалите. Огън - триъгълник на горене. Опасни фактори на пожара, поражения върху човешкия организъм и начини
на предпазване от тях
II. Време – 45 мин.
III. Метод – теория
IV. Учебни цели
1.

Да се запознаят с процеса на горене;

2. Да знаят източниците на запалване в дома,
училище и на открито сред гората;
3. Да знаят да предпазят себе си и околните
от обгаряне.
V. Учебни въпроси:
I.

Източници на горене:

Горенето е съвкупност от химически и физически процеси, в основата на която е бързо протичащата реакция окисляване, при което се отделя значително количество топлина и се излъчва
светлина. Горенето възниква и протича при определени условия, за което е необходимо да има три
основни компонента: горимо вещество, източник
на запалване и кислород.

•

Неправилно използване на електрически
уреди;

•

Игра с кибрит, игра със запалка, печка, радиатор, ютия, котлон, фритюрник, спирт,
разредител, бензин, нафта, вестници,

•

Игра с битови и медицински пожароопасни
вещества - бенгалски огън, конфети, фойерверки, пиратки, бомбички;

•

Небрежно боравене с пиротехнически
средства;

3. При възникнал пожар:
• При пожар се развиват високи температури, които оказват вредно въздействие върху човешкия организъм и предизвикват изгаряне по
тялото.
• Нагорещените газове, които се отделят
при пожар, предизвикват увреждания на лигавицата на дихателната система и очите.
• При горене и особено при тлеене се отделят и вредни продукти без миризма и цвят, които
са силно отровни.
• Вдишването им може да доведе до задушаване, загуба на съзнание, отравяне.
4. Изгаряне – признаци и степени.
Изгарянето е вреждане на тъканите и организма като цяло от действието на висока температура, химически съединения, в следствие на разразил се пожар.
Тежестта на изгарянето се обуславя от степен
на изгарянето; големина /площ/ на изгорената повърхност; локализация - глава, шия, гърди, корем,
крайници; възраст на пострадалия; състояние на
организма в момента на увреждането.
В зависимост от причинителя термичните изгаряния биват:

Фиг. 1 – тригълник на горенето.
Горимите вещества биват: твърди, течни и газообразни. Най-често в живота пожари възникват
в материали като: дървесина, памук, слама, сено,
въглища, горивата нефт, бензин, мазут, горими
газове като пропан -бутан , природен газ и др.,
които са пожаро- и взривоопасни.
2. Причини за възникване на пожар:
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ПЛАМЪКОВИ ИЗГАРЯНИЯ. Обикновено са
обширни и дълбоки. Пламъкът запалва дрехите,
което води до допълнителни увреждания. Пламъковите изгаряния са най-честото производствена
травма.
ИЗГАРЯНИЯ ОТ ГОРЕЩИ ПАРИ И ГАЗОВЕ.
Получават се при аварийни ситуации с газови
печки, газови котлони и др. Газовете, които се
запалват, излизат под налягане и действат като
ударна вълна и могат да причинят механични увреждания. Най-често са засегнати откритите час-
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ти на тялото - глава, шия и ръце, а при вдишване
на горещи пари и дихателните органи.
ИЗГАРЯНИЯ ПРИ ДОПИР С НАГРЕТИ ТВЪРДИ ТЕЛА. Получават се при допир до твърди
нагрети тела. Уврежданията зависят от температурата на нагретия предмет. Обикновено изгарянията са малки по площ, с различна степен.
ИЗГАРЯНИЯ ОТ ГОРЕЩИ ТЕЧНОСТИ. Те
имат битов характер. Срещат се обикновено в
детска възраст. Те са обширни и дълбоки. В зависимост от дълбочината н пораженията при термичните изгаряния се различават четири степени:
I. степен - засегнат е само повърхностният слой
на кожата. Мястото е с лек оток, зачервено и силно болезнено. След три-пет дни тези явления изчезват.
II. степен - засегнати са дълбоки слоеве на епидермиса. Кожата е оточна, по увредения участък
има мехури, изпълнени с бистра жълтеникава
течност. Отокът и болката са по-силно изразени
III. степен - участъци от кожата сa умъртвени
по цялата дълбочина. В по-тежките случаи липсват възможности за оздравяване без оперативна
намеса.
IV. степен - характеризира се с умъртвяване на
новата кожа и подлежащите тъкани - мускули, сухожилия, кръвоносни и лимфни съдове, нерви и
кости. Цветът на изгореното място е кафяво-червен.
5. За прекратяване на горенето трябва да се наруши едно от условията, необходими за процеса
горене:
- наличие на горимо вещество;
- наличие на горима среда;
- източник на възпламеняване.
VI. Планиране и подготовка
1. Обучението може да бъде проведено от
учителя, местния инспектор-пожарникар, скаутводачи, членове на други специализирани екипи.
2. Необходимата информация за провеждане
на обучението се намира в това помагало.
3. Обучението може да бъде проведено в помещение, така и на открито.
4. Определяне и набавяне на необходимите
материали за провеждане на обучението.

3. МОДУЛИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ

VII. Необходими материали и пособия
1.

мултимедиен проектор;

2.

презентация;

3.

учебен филм

4.

дъска и маркери за писане.

VIII. Интерактивни форми на обучение
/Посочените интерактивни форми за обучение
са примерни и могат да се използват по преценка
на обучителя, като той може да подготви и други./
1. Ползване на презентационен материал за
онагледяване на разказаното.
2. Разиграване на симулация: събиране на
трима ученика, на които се разпределят различни
имена на вещества и горими и негорими материали (напр. кислород + дървена дограма + горелка =
възникнал огън или кислород + запалка + торба с
пясък = не възникващо огнище)
IX. Допълнителни източници на информация
1.Всички учебни помагала по противопожарна безопасност за деца и ученици, издадени от местните специализирани служби.
2.http://youthpreventionpro.eu/educationaltools/
Запомнете:
1.
При липса на един от трите компонента на горене – процесът спира!
2.
В случай на възникване на пожар,
ограничете този елемент, който най-лесно
би прекратил горенето!
3.
При бързо възпламеняване на огнище на пожар, пазете лицето си и крайниците
– сложете връхна дреха и покрийте главата
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си с мокра кърпа!
I. Тема - 2. Практическо занятие по пожарогасене:
• Обясняване и демонстрация на способите
за прекратяване на горенето и начините и
средства на гасене. Обясняване и показване
най-често допусканите грешки при гасене
на пожар. Обсъждане в кои случаи може да
се предприемат гасителни средства и кога
трябва де се пристъпи към евакуация;
• Работа с ръчни гасителни средства-шланг,
струйник, прахов и въглеводороден пожарогасител.
• Използване на подръчни средства за гасене на малки пожари с различни източници
на горене-в кухнята, в спалнята, в класната
стая, в химическата лаборатория, в компютърния клас – 2 часа.
II. Време – 2 учебни часа по 45 мин.
III. Метод – теория (15%) и практика (85%);
IV. Учебни цели

3. Прахови
1.Водни пожарогасители
Представляват цилиндрични съдове с височина около 60 см. Когато са пълни, всеки от тях
тежи около 10-13 кг. Боядисани са в син или червен цвят. Съдържат обикновена вода и въздух под
налягане. Използват се за гасене на твърди горими вещества.
Под натиска на високото налягане късчета сух
лед във вид на сняг се изхвърлят през снегообразувателя. CO2 бутилки са боядисани в червено,
с обем от 2 до 6л., има и по-големи, които са на
колесар. При тях снегообразувателят е прикачен
към по-дълъг шланг/маркуч.
Праховите пожарогасители са боядисани в
червен цвят. Произвеждат се в бутилки от 1 до
50 кг. Служи за гасене на начални пожари на леснозапалителни течности в малки количества, вкл.
електрически машини.
2. Преди да започнете да гасите, винаги трябва
да имате предвид:
• Какво гори. Ако не знаете какво гори, няма
да знаете какъв пожарогасител да използвате.

1. Да се запознаят с видовете гасителни
средства;
2. Да знаят да боравят с погарогасител;

• Дори да разполагате с пожарогасител от
вида АВС, в огнището на пожара може да
има експлозивни материали или такива, отделящи отровни газове.

3. Да знаят в кой случай какъв гасителен
уред да ползват.

• Пожарогасителите са ефективни в началния стадий на пожара.

V. Учебни въпроси:
Произвеждат се различни видове пожарогасители за гасенето на различните класове горими
материали.
са:

• При пожар в напреднал стадий и с интензивно разпространение, не се опитвайте да
гасите, а напуснете сградата по най-бързия
начин.

Най-често срещаните 3 типа пожарогасители

• Ще забавите развитието и разпространението на пожара, ако при излизането си от
сградата не оставяте отворени врати и прозорци след Вас.

1. Водни
2. С въглероден диоксид (CO2)

• Послушайте инстинктите си. Ако ви е
страх или сте изплашени и нямате увереност, че ще се справите с пожарогасенето,
по-добре изчакайте идването на пожарникарските екипи.
3. Правила за гасене с пожарогасител:
•
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Лесно е да запомните как се работи с ръч-
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ните пожарогасители, ако запаметите буквеното съчетание И.Н.Н.Д: Издърпай; Насочи; Натисни; Движи
•

Изтеглете предпазния щифт.

•

Насочете струята в основата на пламъка.
Ако насочите струята към върха на пламъка, ще изпразните пожарогасителя,без да
изгасите пожара.

•

Натиснете дръжката: По този начин отваряте вентила и освобождавате гасителния
прах, който излиза през струйника под въздействието на налягането на азота.

•

Движете струйника насочен към основата
на пламъка: Започнете да гасите от безопасна дистанция и постепенно се придвижвайте напред. След като погасите пожара,
организирайте наблюдение над огнището,
защото пожарът може да се възобнови отново.

•

•

Последното правило е да заставате така, че
изходът винаги да е зад вас, а пожарът да е
пред вас.
Никога не трябва да допускате пожарът да
се озове между вас и изхода.

4. Екипировката на пожарникаря включва:
• специално облекло със светлоотразители,
което предпазва от високата температура.
• Носят каски, предпазващи от падащи предмети;
• на кръста - колан с приспособление за закрепване към конструкции на сгради и други
съоръжения.
• Обути са с противопожарни ботуши.

3. МОДУЛИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ

• Използват специални противогази с кислородни бутилки на гърба, когато влизат в
горящи помещения.
• Осигуряват първа помощ при нужда.
5. Видове огнища, когато сме на лагер или излет.
Правила за правене на огнище на открито:
1. Изберете място за огнище на максимално
подветрена страна;
2. Посоката на вятъра не трябва да води искри към палатки, шатри или непосредствено към
гората;
3. на определеното място се изкопава малко
трапче, а пръста се поставя в радиус около огнището;
4.
ни;

при възможност се обезопасява и с камъ-

5. в близост от 3 метра не трябва да има никакви лесно запалими предмети;
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6. подсигурете вода или повече пръст/ пясък
в случай на пожарна опасност, да реагирате бързо;

VI. Планиране и подготовка
1. Обучението може да бъде проведено от
местния инспектор-пожарникар, аварийни младежки екипи или членове на други специализирани екипи.
2. Необходимата информация за провеждане
на обучението се намира в това помагало.
3. Обучението може да бъде проведено в помещение, така и на открито.
4. Определяне и набавяне на необходимите
материали за провеждане на обучението.

VII. Необходими материали и пособия
1. мултимедиен проектор и преносим компютър;
2.

презентация и учебен филм;

3.

дъска и маркери за писане;

4. ръчни гасителни средства – кофпомпа,
струйник, шланг, пожарогасители;
5.

пожарникарско облекло и оборудване.

VIII.Интерактивни форми на обучение
/Посочените интерактивни форми за обучение
са примерни и могат да се използват по преценка на обучителя, като той може да подготви и
други./
1. Разпознаване на различните гасителни
уреди (показно изложени пред учениците)
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2. Посочване кой пожарогасител и/или кофпомпа за какъв тип пожар може да се загаси;

3. Да изпълняват съветите на училителя и
асистените по сигурността в класа.

3. Погасяване на огнище на пожар (тава с
бензин) чрез въглероден пожарогасител от няколко ученика за да се тренира начина ползване на
гасителните уреди.

4. Да се научат да бъдат спокойни в случай на
задимена среда.
5.

Да знаят начините за безпрепятствено нап-

IX. Допълнителни източници на информация
1. Всички учебни помагала по противопожарна безопасност за деца и ученици, издадени от
местните специализирани служби.
2. http://youthpreventionpro.eu/educationaltools/
Запомнете:
1. Гасете единствено когато сте убедени че
пожарът е в начален стадий!
2. При пожар в дома – в кухнята, ползвайте
одеяло за да потушите пламъка, след това пожарогасител.

сукане на жилището и училищната сграда в случай на пожар.

3. Не ползвайте вода/воден пожарогасител за
гасене в случай на пожар от късо ел. съединение
или ел. печка;
4.

Помнете телефон 112;

5. Малки огнища могат да се гасят и с подръчни средства - пясък, пръст, намокрени одеяла
или дрехи.
I. Тема - 3: Практическо занятие по
пожарогасене:

V. Учебни въпроси

• Запознаване със знаците за евакуация и четене на схема за евакуация. Обозначения и разположение на средствата за пожарогасене;

2. Опознавателни знаци за евакуация:

• Изготвяне и обсъждане на схема за евакуация
на класа. Изисквания към маршрутите за евакуация;
• Организация и основни принципи на евакуацията. Тренировка на действията при евакуация
през силно задимени участъци. „Падни и пълзи”
II. Време –2х 45 мин.
III. Метод – теория (15%) и практика (85%);
IV. Учебни цели
1. Да знаят принципите на евакуация в училище и дома;
2.

Да познават знаците за евакуация;

3. МОДУЛИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ

1. Действия в случай на пожар
Схема и път на евакуация в училище:
Какво да правим когато чуем сигнала за евакуация при възникнал пожар:
1)

да чакаме инструкции от учителя;

2) всички ученици да се подреждат по двойки, като отпред, в средата и в края застават учениците - асистенти по сигурността;
3) използвайте някое от междучасията за да
прочете внимателно схемата за евакуация на вашия етаж,
4) знайте къде е вашата стая на посочената и
преценете колко време ви е необходимо да напуснете училището при бавен ход;
5) в случай на напреднал пожар и появил се
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дим, клекнете и покрийте носа и устата си с кърпа
или плат; движете клекнали, като едната ви ръка
винаги трябва да допира гърба на някой ваш съученик (т. нар индианска нишка)
Какво трябва да съобщя на тел. 112 в случай
на пожар?
Кой се обажда?

Има ли пострадали и застрашени хора?
VI. Планиране и подготовка
1. Обучението може да бъде проведено от
местния инспектор-пожарникар, аварийни младежки екипи или членове на други специализирани екипи.
2. Необходимата информация за провеждане
на обучението се намира в това помагало.

Къде има пожар (адрес)?
Какво гори?
Всички ли са напуснали сградата?

3. Обучението може да бъде проведено в помещение, така и на открито.

Да знаят какво да правят

Разпознайте
бедствието

Разпознайте бедствието
Лична защита
и евакуация

Безопасно излизане

Какво поведение да имат

-Без паника
-Без викане
-Бъди подготвен

Огън, пламък, дим, взрив
Сигнал за тревога

- Le professeur dit :
- Учителят казва: Имаме сигнал за пожар
в сградата, ние ще излезем тихо,
ще следваме указания път и ще стигнем
до сборния пункт;
- Ставане и подреждане;
- Оставете личните си вещи и
вземете само медикаментите си
ако имате такива;

- Бъдете тихи и предотвратете
създаването на шум;
- Слушайте инструкциите;
- Бъдете нащрек.

- Да се знаят пътищата водещи

-Вървете по определения ред;

до сборния пункт;

-Бъдете тихи;

- В редица, двама А.С. отпред и 4ма в

-Предотвратете бягането.

средата, помагат на ученици в беда;
- А.С. докладват за всяка потенциална опасност.

Сборен пункт

- Събиране в пункта,
определен за евакуацията;
- Събиране на учениците в
редица по двама;
- Извършване. на телефонно обаждане.
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- Слушай;
- Отговаряй;
- Бъдете нащрек.
.
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4. Определяне и набавяне на необходимите
материали за провеждане на обучението.
VII. Необходими материали и пособия
a. мултимедиен проектор и преносим компютър;
b. презентация и учебен филм;
c. дъска и маркери за писане;

дорите с дим се придвижете към незадименото
стълбище или към изхода. придържайте се към
стена, парапет!
5.

Дишайте през парче плат или дрехата си!

6. Наведете и се движете пълзешком в редица по един!
7. Питайте вашия съученик със светлоотразителна жилетка ако се нуждаете от помощ!

d. светлоотразителни жилетки – 6 жълти за
учениците и 1 за класния ръководител;
e. свирка.
VIII. Интерактивни форми на обучение
/Посочените интерактивни форми за обучение
са примерни и могат да се използват по преценка
на обучителя, като той може да подготви и други./
1. Тренирайте със сигнал подаден със свирка
за колко време класа ще с е подреди по метода на
асистентите по сигурността;
2. Засечете за колко време при бавен ход класа в редици по двойки ще напусне помещението и
ще се придвижи точката за евакуация;
3. По-добър психологически ефект би се получило ако в евакуация в начален стадий се включат и младежки аварийни екипи които да покажат
как се извършва тя заедно с класа.
IX. Допълнителни източници на информация
1. Всички учебни помагала по противопожарна безопасност за деца и ученици, издадени от
местните специализирани служби.
2. http://youthpreventionpro.eu/educationaltools/
Запомнете:
1.

Не изпадайте в паника!

2. Изпълнявайте стриктно съветите на учителя и асистентите по сигурността;
3. Не отивайте там където концентрацията
на дим е висока!
4.

При запълване на помещенията или кори-

3. МОДУЛИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ
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Оказване на първа помощ
I. Тема - Принципни изисквания към оказващия първа долекарска помощ
II. Време – 30 мин.
III. Метод – теория
IV. Учебни цели
1. Запознаване с материята
2. Промяна на отношението към първата помощ
3. Изграждане на алгоритъм за действие при
попадане на мястото на инцидента
4. Придобиване на умения за обезопасяване
на инцидента, разпознаване на състоянието
на пострадалите и обаждане на специализиран екип
V. Учебни въпроси
1. Алгориитъм на действията при оказване на ПДП.
СПАСИТЕЛНА ВЕРИГА
Спасителната верига е последователността от
действия, които се предприемат от свидетелите
на инцидента или бедствието до намесата на специализиран медицински
екип, за да се окаже поMesures
мощ на пострадалите.
immédiates
A) Незабавни мерки
- Ориентиране в обстаAppel d’une
новката. Преценяване на
équipe spécialisée
опасностите и осигуряване на безопасност за себе
си и за пострадалите. ОпPoursuite du
ределяне на състоянието
sauvetage
на пострадалите и оказване на помощ на тези без
дишане, със силни кръвотечения или шок.
Transport
1. Обезопасяване
Hôpital

2. Създаване на представа какво се е случило
3. Реанимация

Живота на спасителя е приоритет!!! Пази себе си!!!
B) Обаждане на специализиран екип
1.
Къде сме? – тази информация е изключително важна в случай, че разговорът
прекъсне.
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2.
Какъв е инцидента? – тази информация може да помогне на диспечерите да
изпратят подходящо оборудвани линейки и
дори други специални екипи.
3.
Колко са пострадалите? Какво е
състоянието на пострадалите? – тази информация помага за това колко и какви линейки са нужни.
4.
Кой се обажда? – с обажданията на
Специализираните екипи не бива да се злоупотребява.
5.
Никога не затваряме първи телефона. – диспечерът може да не е разбрал нещо,
да има допълнителни въпроси или да може
да ви даде насоки за по-нататъшни действия
C) Оказване на първа помощ – правене на превръзки и обездвижвания. Слагане на пострадалия
в удобна поза и завиване. Периодично проверяване дали е в съзнание, дали диша и ако да, какъв е
пулсът му. Успокояване.
- Пулсът на пострадал в съзнание се мери
на ръката, поставяйки два пръста (големия
и безименния) на китката на пострадалия по
продължението на палеца. Пулс не се мери с
палец! Нормалните стойности за здрав възрастен са 60 до 90 удара/мин. За дете и бебе,
стойностите са по-високи.
- Дишането на пострадалия се мери, поставяйки ръка на диафрагмата на пострадалия.
Нормалните стойности за здрав възрастен
са 12-20 вдишвания/мин.
D) Транспортиране – Осигуряване на специализиран автомобил на Спешна медицинска помощ или в краен случай друг пригоден транспорт.
E). Болница – Специализирана болнична помощ.
2. Материали за оказване на първа помощ /запознаване на участниците с тях/.
1. марлен бинт, 5 см/5 м
2. марлен бинт, 8 см/5 м
3. марлен бинт, 10 см/5 м 4. пакет медицински памук, 25 г
5. стерилни превръзки за повърхностни
рани, 10 см/10 см
6. стерилни превръзки за повърхностни
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рани, 40 см/60 см
7. пластири за рани, 3 см/6 см x 4 броя
8. триъгълна кърпа, 96 см/96 см/136 см
9. стерилни полиетиленови ръкавици
10. безопасни игли - 6 броя;
11. ножица с тъпи върхове - 1 брой;
12. уред за обдишване - 1 брой.
VI. Планиране и подготовка
5. Обучението може да бъде проведено от медицински персонал, учители, доброволци на Червен кръст, членове на други специализирани
екипи.
6. Необходимата информация за провеждане на
обучението се намира в това помагало или в
интернет.
7. Обучението може да бъде проведено както в
затворено помещение, така и на открито.
8. Определяне и набавяне на необходимите материали за провеждане на обучението.
VII. Необходими материали и пособия
1. марлен бинт, 5 см/5 м
2. марлен бинт, 8 см/5 м
3. марлен бинт, 10 см/5 м
4. пакет медицински памук, 25 г
5. стерилни превръзки за повърхностни
рани, 10 см/10 см
6. стерилни превръзки за повърхностни
рани, 40 см/60 см
7. пластири за рани, 3 см/6 см x 4 броя
8. триъгълна кърпа, 96 см/96 см/136 см
9. стерилни полиетиленови ръкавици
10. безопасни игли
11. ножица с тъпи върхове
12. уред за обдишване
VIII.Интерактивни форми на обучение
/Посочените интерактивни форми за обучение са примерни и могат да се използват по преценка на обучителя, като той може да подготви
и други./
1. Обучаемите се разделят по двойки и тренират обаждане на специализиран екип. Единият

3. МОДУЛИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ

измисля инцидент и симулира обаждане на бърза
помощ. Другият играе ролята на диспечер и задава допълнителни въпроси. Целта е участниците
за запомнят много точно последователността, в
която предават информацията на диспечера (виж
по-горе).
IX. Допълнителни източници на информация
•

Всички учебни помагала по първа долекарска помощ, издадени от Червения кръст.

•

. ht t p://w w w.healthy.net/scr/ Main Lin ks.
aspx?Id=170

•

http://www.bbc.co.uk/health/treatments/first_
aid/procedures/

•

http://www.firstaidguide.net/

I. Тема - Рани и принципи на
обработка на раните. Кръвотечения
и кръвоспирания.
II. Време - 60 минути
III. Метод – практико - теоретичен
IV. Учебни цели
1. Запознаване с материята
2. Промяна на отношението към първата помощ
3. Изграждане на умения за разпознаване на
различните видове рани и кръвотечения
4. Изграждане на подходящи навици за оказване на първа помощ при наличие на рани и
кръвотечения
V. Учебни въпроси
1. Рана – появява се при външни взаимодействия (механична сила, топлина, студ,
химически вещества), които нарушават
целостта на кожата частично или изцяло. Основни опасности за организма представляват голямата кръвозагуба при нараняване
на кръвоносни съдове, както и евентуалната
инфекция. Ако не се вземат необходимите
мерки за да се защити организма, двата фактора могат да доведат до шок.
2. Видове рани
А) Механични
- порезни – имат голяма площ и малка дълбочина. Раната е с гладки ръбове обикновено.
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- прободни – имат малка площ и голяма дълбочина.
- контузни - без кръвотечение, но със синини и подуване.
- разкъсни – сухожилия, коленни връзки.
- огнестрелни – имат само вход или вход и
изход.
- ухапвания и ужилвания – има следи от
ухапването и опасност от разпространяване
на отрова или инфекции.
- комбинирани
Б) Физични
- изгаряния
- измръзвания
В) Химични – изгаряния с химични вещества
3. Признаци

4.

•

Разкъсана кожа и подкожни тъкани;

•

Кръвотечение – появява се при нараняване на кръвоносни съдове и може да
бъде живото застрашаващо.

•

Почервеняване и/или посиняване на
мястото на нараняването.

•

Болка

гат да бъдат посиняването и подуването на кожата.
Б) Външни
При силните кръвотечения са засегнати основни кръвоносни съдове и кръвозагубата може да
доведе до шок и сериозен риск. Загубата на над
1-1.5 литра кръв се счита за живото застрашаваща. За предотвратяване на влошаването на общото състояние на пострадалия, трябва да се направи кръвоспираща превръзка.
При слабите кръвотечения има опасност от
възникване на инфекция и предизвикване на шок.
6. Видове кръвоспиране
А. Мануално кръвоспиране – слагане директно
на пръст в раната. Този
метод се използва при изключително големи
кръвотечения, където пръстът служи за „тапа”.
Б. Тампонираща превръзка оказвайки натиск върху нараняването, покрийте раната със стерилна марля, върху нея поставете

Мерки
• Стерилна превръзка на раните – не докосваме раната без ръкавици, не почистваме и
не дезинфекцираме, не използваме лекарства.
• Чуждите тела не се вадят от раната, защото има опасност да причинят допълнителни
наранявания и кръвотечения.

5. Видове кръвотечения:
Различават се следните видове кръвотечения:
- Артериално – при него кръвта е ярко червена и изтича на тласъци;
- Венозно – кръвта има по-тъмен цвят и изтича на струя;
- Капилярно – кръвта изтича на капки и се
стича по повърхността на нараненото място.
Кръвотеченията, също така се делят на:
А) Вътрешни – кръвотечения, при които няма
разкъсване на кожата. Външните им признаци мо48

памук, а върху него неразвит бинт /той затапва,
тампонира раната/, отгоре стегнете превръзка с
триъгълна кърпа така, че възелът да попадне върху твърдото тяло (Той оказва допълнителен натиск върху раната). Накрая направете покривна
превръзка – превържете с бинт или с триъгълна
кърпа – така, че околната среда да няма достъп до
раната.
VI. Планиране и подготовка
1. Обучението може да бъде проведено от медицински персонал, учители, доброволци на Червен
кръст, членове на други специализирани екипи.
2. Необходимата информация за провеждане
на обучението се намира в това помагало.
3. Обучението може да бъде проведено както в
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затворено помещение, така и на открито.
4. Определяне и набавяне на необходимите материали за провеждане на обучението.
VII. Необходими материали и пособия
1. марлен бинт, 5 см/5 м
2. марлен бинт, 8 см/5 м
3. марлен бинт, 10 см/5 м
4. стерилни превръзки за повърхностни рани,
10 см/10 см
5. пакет медицински памук, 25 г.

състезателни игри между участниците в обучението, например кой ще направи по-хубава превръзка или кой ще я направи най-бързо.
IX. Допълнителни източници на информация
1. Всички учебни помагала по първа долекарска помощ, издадени от Червения кръст.
2.
aspx?Id=170

http://www.healthy.net/scr/MainLinks.

3. http://www.bbc.co.uk/health/treatments/first_
aid/procedures/
4. http://www.firstaidguide.net/

6. триъгълна кърпа, 96 см/96 см/136 см
7. стерилни полиетиленови ръкавици
VIII.

Интерактивни форми на обучение

/Посочените интерактивни форми за обучение
са примерни и могат да се използват по преценка
на обучителя, като той може да подготви и други./
1. Обучаемите се разделят по двойки. Единият играе ролята на пострадал, който има рана или
кръвотечение, а другият е спасител, който трябва

I. Тема – Изгаряне. Измръзване
II. Време – 45 мин.
III. Метод – практико - теоретичен
IV. Учебни цели
1.
2.
мощ

Запознаване с материята
Промяна на отношението към първата по-

3. Изграждане на умения за разпознаване на
различните степени изгаряния и измръзвания
4. Изграждане на подходящи навици за оказване на първа помощ при наличие на изгаряния и
измръзвания
V. Учебни въпроси
1.

Какво е изгаряне?

Изгарянето е нараняване на кожната тъкан,
причинено от топлина, химикали, електричество, слънчева светлина и радиация. Изгарянето e
рана, отворена за всякакви микроби. Инфекцията
представлява първата и основната опасност при
изгаряния.
2. Степен на изгарянията и техните симптоми
Изгарянията биват класифицирани спрямо
дълбочината, до която са достигнали в човешкото
тяло. Разделяме изгарянията на 4 степени:
• Първа степен - зачервяване и подуване на
кожата, съпроводено с болка
да разпознае нараняването и да го третира по подходящ начин. След това ролите се разменят.
2. Може да се организират различни видове

3. МОДУЛИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ

• Втора степен - освен горните признаци се
появяват силно болезнени мехури, изпълнени с бледожълтеникава течност. Мехурите
не трябва да се пукат!
• Трета степен - мехурите са напълнени с
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тъмна течност, а някои от тях са спукани,
възможно е да има и овъгляване.
• Четвърта степен – некроза на кожата и
дълбоките тъкани, овъгляване на костите
Освен от дълбочината, класификацията при
изгаряне се определя и от площта на поражението на кожата. Тя се изразява в проценти спрямо
телесната повърхност. Според „метода на деветките” тялото се дели на : глава и шия, които представляват 9 % от повърхността на тялото, всеки
горен крайник – 9 %, предната повърхност на тялото – 18 %, задната повърхност на тялото -18%,
всеки долен крайник -18 % и кожата на половите
органи – 1 %.
l’avant
du corps

l’arrière
du corps

9%
4,5%

9%

4,5%

4,5%

9%

1%
9%

9%

9%

9%

Изгарянето на отделни части от кожата на тялото може да доведе до местни и общи нарушения
в организма. Изгарянето на повече от 1/3 от повърхността на кожата създава опасност за живота
на пострадалия. Понякога дори изгаряне от първа
степен при засегната голяма повърхност на кожата може да доведе до тежко състояние. От значение е също и дълбочината на изгарянето, както и
възможността от възникване на вторична инфекция.
Най-тежкото усложнение при изгаряне е появата на шок.
Изгарянията се делят още на термични (от високи температури) и химически (от химически
агент)
Първа Долекарска Помощ
Най-ефективното средство при всяко изгаряне
е охлаждане на изгорената повърхност. Това се
постига чрез обилно промиване със студена вода
в продължение на минимум 15 минути.
- Трябва да се прекрати контакта на постра50

- Облива се със студена вода за 15-20 мин;
- Прави се суха, стерилна, хлабава превръзка на изгорялата повърхност. Слага се първо
марля, много памук и след това се прави покривна превръзка.
- Изгорените участъци не трябва да се мажат и посипват с никакви вещества.
- Превръзката се прави много внимателно,
понеже раните от изгаряне са изключително
болезнени за пострадалия!
• да питаме пострадалия какво е химичното
вещество, за да разберем дали то реагира с
вода.

9%
4,5%

- Залепналите за кожата дрехи не се махат,
каквото може се отстранява или дрехите се
изрязват.

При химични изгаряния трябва:

4,5%

4,5%

далия с увреждащия фактор.

• да попием химичестоко вещество от нараняването с марлени тампони, държейки ги
с пинсета, като всеки път използваме нов
тампон. Работим с ръкавици! Използваните
тампони ги събираме настрана, на безопасно разстояние от нас и пострадалия.
• да полеем нараняването със студена вода
поне 20 мин, ако сме сигурни, че химическото вещество няма да реагира с водата и няма
да отдели голямо количество топлина.
• да направим стерилна, хлабава превръзка.
3. Какво е измръзване?
Измръзването е локално охлаждане на тялото, породено от нарушено кръвообращение в резултат от излагане на студ, влага и вятър. Студът
нарушава притока на кръв до засегнатия участък.
Най-уязвими са бузите, носа, ушите, пръстите на
краката и на ръцете и частите от тялото в стегнато
облекло (обувки, ботуши), което затруднява периферното кръвообращение.
4. Признаци и симптоми:
Измръзванията се класифицират по степени според площта и дълбочината на засегнатите
участъци, подобно на изгарянията.
•

зачервяване

•

отток, болка

•

бяло-синьо-сиво оцветяване на долната
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мека част на ушите, носа
•

загуба на чувствителност

•

възможно е и умиране на тъканите

5.Видове и класификация
Измръзванията, също като изгарянията, могат
да се класифицират на степени по дълбочина и
площ на засегнатите участъци.
А) Повърхностно измръзване
- бледност и вцепененост в началото;
- бодяща болка
Б) Дълбоко измръзване
- мехури с оцветяване на кожата от бяло до
сиво-синьо;
- понижена подвижност на засегнатия участък;
- безчувственост (при допир);
- интензивна болка при затопляне
6. Мерки
• необходимо е пострадалият да се пренесе
до топло място
• затопляме го до телесна температура постепенно, дават му се топли, но негорещи
подсладени напитки, завива се, алкохол не
се дава;
• разхлабват се стегнатите части от облеклото;
• при необходимост се направи стерилна
превръзка на раните
• измръзналият крайник не се разтрива!
VI. Планиране и подготовка
1. Обучението може да бъде проведено от
медицински персонал, учители, доброволци на

Червен кръст, членове на други специализирани
екипи.
2. Необходимата информация за провеждане
на обучението се намира в това помагало.
3. Обучението може да бъде проведено както
в затворено помещение, така и на открито.
4. Определяне и набавяне на необходимите
материали за провеждане на обучението.
VII. Необходими материали и пособия
1. марлен бинт, 5 см/5 м
2. марлен бинт, 8 см/5 м
3. марлен бинт, 10 см/5 м
4. стерилни превръзки за повърхностни
рани, 10 см/10 см
5. пакет медицински памук, 25 г.
6. триъгълна кърпа, 96 см/96 см/136 см
7. стерилни полиетиленови ръкавици
8. пинсети
VIII. Интерактивни форми на обучение
/Посочените интерактивни форми за обучение
са примерни и могат да се използват по преценка
на обучителя, като той може да подготви и други./
1. Обучаемите се разделят по двойки. Единият играе ролята на пострадал, който има
изгаряне или измръзване, а другият е спасител, който трябва да разпознае нараняването и да го третира по подходящ начин. След
това ролите се разменят.
2. Може да се организират различни видове състезателни игри между участниците в
обучението, например кой ще направи похубава превръзка или кой ще я направи найбързо.
IX. Допълнителни източници на информация
1. Всички учебни помагала по първа долекарска помощ, издадени от Червения кръст.
2.htt p://w w w.healthy.net/scr/MainLin ks.
aspx?Id=170
3.http://www.bbc.co.uk/health/treatments/first_
aid/procedures/
4.http://www.firstaidguide.net/
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I. Тема – Навяхване, изкълчване и
счупване на костите
II. Време - 60 мин.
III. Метод – практико - теоретичен
IV. Учебни цели
1.Запознаване с материята

активни движения (пострадалият може сам
да си движи, макар и малко наранената част,
въпреки силната болка)
3.

Прилага се техниката RICE (Rest Ice Compress
Elevate – почивка, студен компрес, стегната бинтова превръзка, повдигане на нараняването на повисоко ниво от тялото).

2.Промяна на отношението към първата помощ
3.Изграждане на умения за разпознаване на
навяхване, изкълчване и счупване на кости
и стави.
4.Изграждане на подходящи навици за оказване на първа помощ при наличие на навяхване, изкълчване и счупване.
V. Учебни въпроси
1.

Навяхване

Костта излиза от ямката на ставата и след това
отново се връща в първоначалната си позиция, но
разкъсвайки връзки. Често навяхванията са следствие от падания и спортни злополуки.
2. Симптоми и признаци
болка
оток
посиняване на кожата в областта на нараняването
деформации

Първа долекарска помощ

Изкълчване. Правила за
обездвижване
1.

Какво е изкълчването?

Изкълчването представлява трайно разместване на ставните повърхности. Получава се при
силен удар, рязко движение, скачане или падане.
Променена е и дължината на крайника. Най-често засегнати са ставите на рамото, челюстта, пръстите, глезена.
2.

Видове изкълчване

Изкълчването е вид закрита травма (при него
не е нарушена целостта на покривните тъкани –
кожа), но съществуват и открити изкълчвания.
3.

Първа долекарска помощ при изкълчване

Първата помощ при изкълчване се състои главно в обездвижване на крайника. Необходимо е
шиниране с подръчни или специални средства.
Забранява се наместването на изкълчената става
от немедицинско лице!
4.

Правила за обездвижване:
a.
Обездвижват се две съседни на изкълчването стави.
b.
Шините се поставят от вътрешната
и външната страна на крайника, като се закрепват с кърпи, бинт, платно или др.
c.
Шинираният крайник /ако е ръка/
се фиксира с кърпа към тялото;
d.
При обездвижване и шиниране е
важно да поставим достатъчно меки подложки.

5.

Резултати от обездвижването:
• Намаляване на болката;
• Намаляване риска от допълнителни травми по време на транспорта или усложнения;
• Предпазване на околните меки тъкани,
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кръвоносни съдове и нерви от допълнително
увреждане;
• Обездвижването има значение и като профилактична мярка против проява на шоково
състояние.
СЧУПВАНИЯ. ПРАВИЛА ЗА
ОБЕЗДВИЖВАНЕ
1.

Какво е счупване на кост?

Счупванията са травматични увреждания, при
които е нарушена целостта на костите.
2.

Видове
• Вътрешни (закрити – когато няма разкъсване на кожата) и външни (когато има нарушаване целостта на кожата ).
• Пълни (когато костта е напълно прекъсната) и частични (когато костта е частично
прекъсната – пукната).
3.
Възможни
признаци:
a. Болка;
b. Нарушена двигателна функция;
c. Деформация в мястото на счупване;
d. Оток / подуване;
e. Кръвоизлив (посиняване);
f. Хрущене на костите
в мястото на счупване;

крайника.
4.

g. Промяна в дължината и положението на

Първа Долекарска Помощ при счупвания

• Обездвижват се две съседни на счупената
кост стави.
• При обеждвижване е важно да поставим
достатъчно меки подложки между шината и тялото на пострадалия;
• Шините се поставят от вътрешната и
външната страна на крайника, като се закрепват
с кърпи, бинт, платно или др.
5.

Нараняване на гръбначния стълб/счупена

3. МОДУЛИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ

основа на черепа:
• Оглеждане на тялото на пострадалия –
виждаме водниста кръв от устата/ушите/носа/
очите; неестествено положение на тялото
• Проверяване
на крайниците на
пострадалия за сетивност
• Забраняваме
на пострадалия да
се движи
• Незабавно
хващаме главата на
пострадалия и викаме втори човек, който да ни помогне
• Вторият спасител прави цялостен преглед на тялото на пострадалия,
мери пулс и дишане и ако има нужда
третира други наранявания
• Обездвижва цялото тяло на пострадалия
в положението, в което го е намерил. Това става
чрез поставяне на одеяла около тялото на наранения и пристягането им с триъгълни кърпи.
•

Взима общи противошокови мерки

• Завива пострадалия и прави периодичен
контрол на пулс и дишане
VI. Планиране и подготовка
1. Обучението може да бъде проведено от
медицински персонал, учители, доброволци на
Червен кръст, членове на други специализирани
екипи.
2. Необходимата информация за провеждане
на обучението се намира в това помагало.
3. Обучението може да бъде проведено както
в затворено помещение, така и на открито.
4. Определяне и набавяне на необходимите
материали за провеждане на обучението.
VII. Необходими материали и пособия
1. марлен бинт, 5 см/5 м
2. марлен бинт, 8 см/5 м
3. марлен бинт, 10 см/5 м
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4. стерилни превръзки за повърхностни
рани, 10 см/10 см
5. триъгълна кърпа, 96 см/96 см/136 см
6. стерилни полиетиленови ръкавици
7. студен компрес /бутилка с вода, завита в
триъгълна кърпа/
8. одеяло
VIII. Интерактивни форми на обучение
/Посочените интерактивни форми за обучение
са примерни и могат да се използват по преценка на обучителя, като той може да подготви и
други./

V. Учебни въпроси
1. Какво е шок – шокът е силно смущение
в кръвообращението и получаващият се от това
недостиг на кислород в тъканите.
Има различни видове шок, причинени от специфичните наранявания и състояния, в които човек може да изпадне. Шок се получава при големи
загуби на течности, инфаркт, инсулт, проблеми с
нервната система, реакции на свръхчувствителност и други.

1. Обучаемите се разделят по двойки. Единият играе ролята на пострадал, който има
навяхване, изкълчване или счупване, а другият е спасител, който трябва да разпознае
нараняването и да го третира по подходящ
начин. След това ролите се разменят.
2. Може да се организират различни видове състезателни игри между участниците в
обучението, например кой ще направи похубаво обездвижване или кой ще го направи
най-бързо.
IX. Допълнителни източници на информация
1.Всички учебни помагала по първа долекарска помощ, издадени от Червения кръст.

I.

2.

Причини за шок:

2.htt p://w ww.healthy.net/scr/MainLin ks.
aspx?Id=170

•

Стресова ситуация - нещо видяно (напр.:
свидетел на инцидент)

3.http://www.bbc.co.uk/health/treatments/first_
aid/procedures/

•

Обезводняване

•

Силна болка

4.http://www.firstaidguide.net/

•

Големи наранявания – силно кръвотечение, изгаряния

Тема – Шок и безсъзнание
II. Време – 45 мин.

3.

Симптоми и външни признаци

III. Метод – практико - теоретичен
IV. Учебни цели
1.
2.
мощ

Запознаване с материята
Промяна на отношението към първата по-

3. Изграждане на умения за оказване на ПДП
при наличие на шок.
4. Изграждане на подходящи навици за оказване на първа помощ при наличие на безсъзнание.
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•

Висок, но мек (едва доловим) пулс – над 90
удара/мин

•

Учестено, повърхностно дишане – над 20
вдишвания/мин

•

Спокоен / Неадекватен / Буен

•

Безучастност

•

Бледо лице, посинели устни, нос, уши – цианоза
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•

Има някакво нараняване

дим дихателните пътища.

•

Студена пот (лице, ръце) и студена кожа

• Проверка на дишането - ухото до устата и
носа; следим движението на диафрагмата за
10 секунди.

4.

Мерки, които се предприемат
•

Отстраняваме причинителя на шока –
спиране на кръвотечението; третиране
на нараняването; отстраняване от виденият инцидент

•

Мерим пулс и дишане

•

Поставяме човека да легне в противошокова поза (главата е по ниско от сърцето/
повдигаме краката на минимум 30-40 см)

•

Разхлабваме копчета, колани, връзки на
обувки, тиранти, вратовръзки и т.н

•

Завиваме и обгрижваме пострадалия

• Проверка за нараняване- преглед с опипване чрез дланите и пръстите.
• Стабилно странично положение (ССП) –
позата, в която се поставя пострадал в безсъзнание или с нарушено съзнание и опасност от повръщане.
Пострадалият се поставя легнал стабилно
настрани с леко отведена назад глава и отворена уста, като по този начин се осигурява проходимост на дихателните пътища и се
намалява опасността от вдишване на повър-

БЕЗСЪЗНАНИЕ
5. Състоянието на безсъзнание може да бъде
причинено от редица фактори – шок,
травма на главата или гръбначния стълб, силна
болка, епилептичен припадък и т.н.
6.

Признаци:

нати материи и др.

a. пострадалият лежи неподвижно със затворени очи;
b. не реагира на болка и дразнение;
c. не отговаря на запитване.
- Езикът е мускулест орган, който при безсъзнание се отпуска и коренът му пропада навътре в
дихателните пътища, като ги запушва и предизвика задушаване.
7.

Мерки
• Отвеждане на главата назад – за да освобо-

• Проверяваме отново дали пострадалия
има дишане.
VI. Планиране и подготовка
1. Обучението може да бъде проведено от
медицински персонал, учители, доброволци на
Червен кръст, членове на други специализирани
екипи.
2. Необходимата информация за провеждане
на обучението се намира в това помагало.
3. Обучението може да бъде проведено както
в затворено помещение, така и на открито.
4. Определяне и набавяне на необходимите
материали за провеждане на обучението.
VII. Необходими материали и пособия
1.

Одеяло

VIII. Интерактивни форми на обучение
/Посочените интерактивни форми за обучение
са примерни и могат да се използват по преценка
на обучителя, като той може да подготви и други./

3. МОДУЛИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ
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3. Обучаемите се разделят по двойки. Единият играе ролята на пострадал, който е в безсъзнание или има шок, а другият е спасител, който
трябва да го постави в подходящата поза. След
това ролите се разменят.
4. Може да се организират различни видове
състезателни игри между участниците в обучението, например кой ще направи по-бързо обръщане в странично стабилно положение.
IX. Допълнителни източници на информация
1. Всички учебни помагала по първа долекарска помощ, издадени от Червения кръст.
2. ht t p://w w w.healthy.net /scr/ Main Lin ks.
aspx?Id=170
3. http://www.bbc.co.uk/health/treatments/first_
aid/procedures/
4.

http://www.firstaidguide.net/

не на силна слънчева светлина.
- Топлинен удар - може да се получи не само на
слънце, а по всяко време, когато телесната температура се повишава, най-често в затворени задушни помещения.
а) Симптоми на слънчев удар - по-топла глава от тялото, отпадналост, главоболие, гадене,
световъртеж.
б) Симптоми на топлинен удар – топло тяло,
отпадналост, главоболие, гадене, няма изпотяване.
А) Първата помощ при слънчев удар - пострадалият се пренася на хладно, сенчесто и проветриво място. Дрехите му се разхлабват, той се напръсква с вода, на главата му се поставя студен
компрес. Главата на пострадалия трябва да стои
по-високо от тялото. За целта той се поставя в полулегнало положение.

I. Тема - Слънчев и топлинен удар,
удар от електрически ток
II. Време – 30 мин.
III. Метод – практико - теоретичен
IV. Учебни цели
1.
2.
мощ

Запознаване с материята
Промяна на отношението към първата по-

3. Изграждане на умения за различаване на
слънчев от топлинен удар.
4. Изграждане на подходящи навици за оказване на първа помощ при слънчев и топлинен
удар, удар от електрически ток.
V. Учебни въпроси
1. Какво представляват топлинния и слънчевия удар
Топлинният и слънчевият удар са последната
и най-тежка форма на прегряването на тялото, водеща до увеличаване на телесната температура.
Топлинният и слънчевият удар са живото застрашаващи състояния, които могат да се окажат фатални, ако не бъдат правилно лекувани.
- Слънчев удар - резултат от директно излага56

Б) Първа помощ при топлинен удар – подсигурява се подходяща среда на пострадалия, поставят му се студени компреси под мишниците или
се увива с мокър чаршаф, поставяме го да легне с
глава по-високо от тялото.
2. Удар от електрически ток - може да се
получи при пряк допир до електропроводници.
Освен това (макар и рядко) удар от електрически
ток може да настъпи при поразяване на тялото от
мълния. Болестните промени обикновено се дължат на прякото въздействие на електрическия ток
върху кожата, мускулите, кръвоносните съдове,
сърцето и мозъка. Топлината, получена при пре-
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минаването на електрическия ток през кожата,
причинява своеобразни изгаряния.
А) Първа помощ при удар от електрически
ток – най - напред трябва да се прекъсне действието на електрическия ток върху пострадалия. Това
не бива да става с голи ръце. Спасителят трябва да
си сложи гумени ръкавици, да обуе (при възможност) гумени обувки или да стъпи на гумено парче, суха дъска, купчина от книги, за да се изолира от допир със земята. Спасителят не трябва да
хваща пострадалия за тялото, а за дрехите (ако те
са сухи). Електрическият проводник се отстранява от пострадалия със суха здрава дървена пръчка
или стъклена бутилка.
Пострадалият от електрически ток често е в
безсъзнание и/или без признаци на живот.
Трябва веднага да проверим дали диша и ако
да, да го обърнем в странично стабилно положение.

1. Обучението може да бъде проведено от
медицински персонал, учители, доброволци на
Червен кръст, членове на други специализирани
екипи.
2. Необходимата информация за провеждане
на обучението се намира в това помагало.
3. Обучението може да бъде проведено както
в затворено помещение, така и на открито.
4. Определяне и набавяне на необходимите
материали за провеждане на обучението.
VII. Необходими материали и пособия
1. Студен компрес /бутилка с вода, завита в
триъгълна кърпа/
2.

Одеяло

VIII.

Интерактивни форми на обучение

/Посочените интерактивни форми за обучение
са примерни и могат да се използват по преценка
на обучителя, като той може да подготви и други./
1. Обучаемите се разделят по двойки. Единият играе ролята на пострадал, който има слънчев
или топлинен удар, удар от ел. ток, а другият е
спасител, който трябва да го постави в подходящата поза. След това ролите се разменят.
2. Може да се организират различни видове състезателни игри между участниците в обучението, например кой ще изреди най-правилно
симптомите за някое от състоянията.
IX. Допълнителни източници на информация
1. Всички учебни помагала по първа долекарска помощ, издадени от Червения кръст.

Ако няма дишане, необходимо е незабавно да
се започне изкуствено дишане, което трябва да
продължи до идването на лекаря.

2. ht t p://w w w.healthy.net /scr/ Main Lin ks.
aspx?Id=170
3. http://www.bbc.co.uk/health/treatments/first_
aid/procedures/
4.

http://www.firstaidguide.net/

Не трябва да забравяме, че има голяма възможност пострадалият да има рани от изгаряне
/в следствие от удара/, които трябва да третираме.
Задължително е да проверим цялото тяло много
обстойно, защото в повечето случаи има входна и
изходна рана, през която е преминал токът.
VI. Планиране и подготовка
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I.
Тема
Първа
помощ
при
нарушено или спряло дишане и
кръвообращение
II. Време – 60 мин.
III. Метод – практико - теоретичен
IV. Учебни цели
9.

Запознаване с материята

10. Промяна на отношението към първата помощ
11. Изграждане на умения за установяване на
липса на дишане и кръвообращение.
12. Изграждане на подходящи навици за оказване на първа помощ при липса на дишане и кръвообращение.
V. Учебни въпроси
1. Какво представлява задавянето с чуждо
тяло?
Задавяне може да се получи и със собствената
ни слюнка или храчки. За задавяне говорим, когато в задния край на гърлото попадне тяло, пречещо на притока на въздух. Най-висок е рискът при
малките деца, които често могат да глътнат нещо,
а също и при възрастни болни хора, които се налага да се хранят в легнало положение. Попадането на храна или някакъв предмет в хранопровода
и невъзможността да бъдат преглътнати предизвикват болка и спазъм на хранопровода - преглъщането и дишането допълнително се затрудняват
и това може да доведе до задушаване.
2.

тяло?
Задавянето предизвиква кашлица, невъзможност да се говори и диша (това го отличава от инфаркта - при инфаркт на миокарда човек диша и
говори), посиняване, загуба на съзнание.
3.

Какви са причинителите?

Причините за задавяне могат да бъдат различни: храна, вода, други течности, дъвка; ако по време на ядене или пиене едновременно с това човек
се смее, пее, говори възбудено или вика.
Понякога поемането на вряла или много люта
храна или течност може да предизвика спазъм на
гърлото. В резултат на това тя може да попадне в
трахеята.
Навикът да се държат в устата пирони, игли,
копчета и т.н., докато се работи, съчетан с внезапен стрес, също могат да доведат до подобно нещо.
При малки деца е много възможно задавяне с
всеки предмет или част от него, с която те си играят, а при бебета често може да се получи и при
хранене.
4.

Последствия

В следствие на запушването на дихателните
пътища, при ненавременна намеса или изкашляне
на чуждото тяло, пострадалият изпада в безсъзнание и бързо настъпва смърт.
Първа долекарска помощ при задавяне
Ако се случи на човек до вас, намесете се максимално бързо!

Какви са признаците за задавяне с чуждо
ЗАДАВЯНЕ - ТЕХНИКА ХАЙМЛИХ
(за пострадал в съзнание)
1. Насърчавайте естествения защитен рефлекс – кашлянето. Ако пострадалият вече не
може да кашля и се появява посиняване на устните и/или лицето като цяло, преминете към следващата стъпка.
2. Застанете зад пострадалия, приведете го
леко напред и с едната ръка го придържайте за
гърдите, а с другата приложете до 5 последователни удара между лопатките; след всеки удар проверявайте дали предметът е изхвърлен.
3. Метод на Хаймлих – Ако петте удара
между лопатките не са довели до изхвърляне на
чуждото тяло, застанете зад пострадалия, при-
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повторете стъпки 2 до 4.

ведете го леко напред,
и поставете едната си
ръка свита в юмрук на
един пръст над пъпа.
Със свободната ръка
обхванете първата и
рязко и силно в посока навътре и нагоре
натиснете в горната
част коремната област.
Повторете бързо до 5
пъти като след всяко
притискане проверявайте дали предметът
е изхвърлен.

започват да умират голямо количество мозъчни
клетки. Счита се, че при липса на кислород около
12 минути, мозъкът умира напълно и така настъпва биологична смърт.

4.
Ако предметът не е изхвърлен

Освен клинична и биологична смърт съществува и т.нар. мозъчна смърт. При нея мозъкът
е мъртъв, но все още налице има дишане и сърдечна дейност, макар и за кратко. Такива случаи
обикновено се наблюдават при хора, претърпели
тежки травми на главата, свързани със силно увреждане на мозъка.

Дете (между 1-7 години) - мерките са същите
както при възрастен. Разликите могат да бъдат в
позицията на спасителя – може да се наложи той
да клекне на колене, заради по-малката височина
на детето. Силата, която трябва да се приложи ще
трябва да е по-малка от тази при възрастен.
Бебе под 1 година - хванете бебето с едната
ръка, така че тила на
бебето да легне върху
дланта ви, а краката му
да са около мишницата
ви. Обърнете бебето с
лицето надолу, като го
придържате с другата ви
ръка. Нанесете 5 удара
между плешките. Обърнете го обратно по гръб и проверете устата за наличие на чуждо тяло.
Ако не е изплюто чуждото тяло, направете 5
притискания върху гръдната кост. Проверявате
устата, ако пак не е изплюто чуждото тяло повтаряте от 2 до 4 стъпка.
КЛИНИЧНА СМЪРТ. ОСНОВНО
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЖИВОТА.
1.

Какво представлява клиничната смърт?

Това е състояние, при което по някаква причина спират дишането и сърдечната дейност на
човек. В резултат притокът на кръв към мозъка
спира и той започва да загива. След около минута

3. МОДУЛИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ

2. Разлика между клинична и биологична
смърт
От гледна точка на първата долекарска помощ,
основната разлика между клиничната и биологичната смърт е обратимостта на двете състояния. Клиничната смърт е обратима т.е. човек изпаднал в такова състояние може да бъде върнат
към живота. Биологичната смърт е необратима,
тъй като ако мозъкът умре, той не може да започне да функционира отново.

3. Причини. Какво може да доведе до клинична смърт?
Клиничната смърт засяга най-вече възрастните
хора, страдащи от заболявания на сърдечно-съдовата система. Една от основните причини за внезапното спиране на дишането и сърдечната дейност е инфарктът.
Спиране на дишането и сърдечната дейност
може да бъде предизвикано и от различни механични травми, като например: големи кръвозагуба, различни видове шок, удавяне, токов удар,
натравяне, задавяне.
4. По какво можем да разпознаем, че човек е
в клинична смърт?
Пострадалият е в безсъзнание и няма признаци
за дишане.
5. Първа долекарска помощ при човек в безсъзнание и без дишане
Бързото и навременно оказване на първа помощ на човек, изпаднал в клинична смърт е изключително важно. Намесата в първите няколко
минути след спирането на дишането и сърдечната
дейност е от огромно значение за живота на пострадалия. Основните действия за оказване на
първа помощ при такова състояние са свързани с
изкуственото поддържане на дишането и на рабо-
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тата на сърцето.
Тъй като причините за клинична смърт при
възрастните и децата в повечето случаи са различни, съществуват и различни алгоритми за реанимация според възрастта.
Реанимация на възрастен
1. Установяваме на контакт с пострадалия –
разтърсваме го и го питаме дали ни чува. Ако пострадалият не реагира (не отваря очи, не помръдва или отговаря) преминаваме към стъпка 2.
2. Проверяваме дишането – пострадалият
трябва да бъде по гръб, главата внимателно се
отвежда назад, брадичката се повдига нагоре.
Поставяме главата си до лицето на пострадалия,
така че едното ни ухо да е максимално близо до
устата и носа на пострадалия, а очите ни да гледат
към гръдния кош. Слушаме за дихателни шумове,

до поява на признаци на дишане, до пристигане
на специализиран екип или докато поради умора
не можем да продължим повече.
Реанимация на дете и бебе
1. Установяваме на контакт с пострадалия –
потупваме детето по рамото (ако е бебе – по крачето) и го питаме дали ни чува. Ако не реагира (не
отваря очи, не помръдва или отговаря) преминаваме към стъпка 2.
2. Проверяваме дишането – пострадалият
трябва да бъде по гръб (ако е бебе – върху предмишницата ни), главата внимателно се отвежда назад
(при бебе главата не се отвежда назад), брадичката се повдига нагоре. Поставяме главата си до
лицето на пострадалия, така че едното ни ухо да
е максимално близо до устата и носа на пострадалия, а очите ни да гледат към гръдния кош. Слушаме за дихателни шумове, усещаме за наличие
на дишане и гледаме гръдния кош за дихателни
движения. Ако няма дишане, или има ненормално
дишане (случайни нерегулярни опити за вдишване) преминаваме към точка 3.
3. Правим 5 първоначални вдухвания – при
дете главата се отвежда леко назад, запушва се
носа и се правят вдухвания уста към уста. При
бебе главата не се отвежда назад, носът не се
запушва. Обхващаме и носа и устата на бебето.
Вдухванията трябва да са с продължителност
около 1 – 1.5 секунди.

усещаме за наличие на дишане и гледаме гръдния
кош за дихателни движения. Ако няма дишане,
или има ненормално дишане (случайни нерегулярни опити за вдишване) преминаваме към точка 3.
3. Правим 30 извънгръдни притискания –
Притиска се средата на гръдната кост. Натискът
трябва да бъде с такава сила, че гръдният кош да
потъне около 1/3 от нормалната си дебелина. Притисканията се правят с 2 ръце. Честотата трябва
да бъде около 100 притискания в минута.
4. Правим 2 вдухвания – По време на вдухванията главата трябва да е отведена назад, носът
запушен. Вдухванията се правят уста към уста.
Продължителността на всяко вдухване трябва да
е около 1 секунда, а обемът въздух – колкото едно
нормално вдишване.
5.
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Повтаряме притисканията и вдухванията

4. Правим 30 извънгръдни притискания –
Притиска се средата на гръдната кост. Натискът
трябва да бъде с такава сила, че гръдният кош да
потъне около 1/3 от нормалната си дебелина. Притисканията се правят с 2 ръце. Честотата трябва
да бъде около 100 притискания в минута. При бебета притискаме с 2 пръста.
5. Правим 2 вдухвания – По време на вдухванията главата трябва да е отведена назад, носът
запушен. Вдухванията се правят уста към уста.
Продължителността на всяко вдухване трябва да
е около 1,5 секунди, а обемът въздух – колкото
едно нормално вдишване.
6. Цикълът 30:2 се повтаря 2 пъти, след което
се извиква специализиран медицински екип.
Повтаряме притисканията и вдухванията до
поява на признаци на дишане, до пристигане на
специализиран екип или докато поради умора не
можем да продължим повече.
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VI. Планиране и подготовка
1. Обучението може да бъде проведено от
медицински персонал, учители, доброволци
на Червен кръст, членове на други специализирани екипи.
2. Необходимата информация за провеждане
на обучението се намира в това помагало.
3. Обучението може да бъде проведено както
в затворено помещение, така и на открито.
4. Определяне и набавяне на необходимите
материали за провеждане на обучението.
VII. Необходими материали и пособия
1. Манекен за реанимация – възрастен, дете
и бебе
2. Одеяло
VIII. Интерактивни форми на обучение
/Посочените интерактивни форми за обучение
са примерни и могат да се използват по преценка
на обучителя, като той може да подготви и други./

I. Тема - Пренасяне и транспортиране
на пострадал
II. Време – 30 мин
III. Метод – практика
IV. Учебни цели
1. Запознаване с материята
2. Промяна на отношението към първата помощ
3. Изграждане на умения за избор на подходяща поза за пренасяне на пострадал.
4. Изграждане на подходящи навици за оказване на първа помощ и транспортиране на
пострадали.
V. Учебни въпроси
1. Хватка за местене на пострадал с проблеми с дишането

1. Обучаемите се разделят по двойки. Единият играе ролята на пострадал, който се е
задавил, а другият е спасител, който трябва
да му помогне. След това ролите се разменят.
2. Участниците може да тренират да правят реанимация върху манекени. Трябва да
се наблюдават честотата и дълбочината на
притискане на гръдния кош, продължителността на вдухванията.
3. Може да се организират различни видове състезателни игри между участниците в
обучението, например кой ще изреди найправилно действията за оказване на ПДП
при човек без дишане и сърдечна дейност.
IX. Допълнителни източници на информация
1. Всички учебни помагала по първа долекарска помощ, издадени от Червения кръст.
2. ht t p://w w w.healthy.net /scr/ Main Lin ks.
aspx?Id=170
3. http://www.bbc.co.uk/health/treatments/first_
aid/procedures/
4.

http://www.firstaidguide.net/
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2. Хватка „столче” с 4 ръце
3. Техника РАУТЕК за местене / влачене на
пострадал в безсъзнание
VI. Планиране и подготовка
1. Обучението може да бъде проведено от
медицински персонал, учители, доброволци на
Червен кръст, членове на други специализирани
екипи.
2. Необходимата информация за провеждане
на обучението се намира в това помагало.
3. Обучението е препоръчително да бъде
проведено на открито.
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4. Определяне и набавяне на необходимите
материали за провеждане на обучението.
VII. Необходими материали и пособия
1.

Одеяло

VIII.

Интерактивни форми на обучение

/Посочените интерактивни форми за обучение
са примерни и могат да се използват по преценка
на обучителя, като той може да подготви и други./
1. Обучаемите се разделят по двойки или
тройки. Единият играе ролята на пострадал,
който трябва да бъде пренесен, а другият/другите е/са спасител/и, който/които трябва да го
транспортира/т. След това ролите се разменят.
2. Може да се организират различни видове
състезателни игри между участниците в обучението, например кой ще пренесе по-бързо пострадалия.
IX. Допълнителни източници на информация
1. Всички учебни помагала по първа долекарска помощ, издадени от Червения кръст.
2. ht t p://w w w.healthy.net /scr/ Main Lin ks.
aspx?Id=170
3. http://www.bbc.co.uk/health/treatments/first_
aid/procedures/
4.
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РЕАКЦИЯ НА СТРЕСА
Всяко позитивно действие, което
предприемате, може да ви помогне да
се почувстване по-добре и под контрол.

Бедствията могат да доведат до значителен стрес. Това е особено вярно, ако сте
преживяли предишно бедствие. Добрата новина е, че много хора имат опит в
справянето със стресови ситуации в живота и са естествено устойчиви – което
означава, че ние сме направени така, че да се съвземаме от трудните ситуации.
Ето основна информация за това как да разпознаете сегашните си чувства и съвети
как да се грижите за емоционалното си здраве, това на вашето семейство и
приятели.

Какво чувстваш сега?

Предприемане на действия

Когато преживяваме бедствие или
друго стресиращо събитие, ние
може да имаме различни реакции,
които могат да бъдат в отговор на
трудните ситуации.

Ще отнеме време да върнем себе
си и нашия живот обратно към
рутината, която е удобна за нас.
• Грижете се за вашата
безопасност.
• Намерете безопасно място,
където да останете и се уверете,
че живота и здравето на вас и
семейството ви са в безопасност.
• Да се потърси лекарска
помощ , ако е необходимо.
• Яжте здравословно.
• По време на стрес е важно да
спазвате балансирана диета и да
пиете много вода.
• Починете си.
• С вършенето на много задачи
може да е трудно да разполагате с
достатъчно време, за да почивате
или да получавате достатъчно
сън. Почивката на тялото и ума
дава възможност за справяне със
стреса.
• Останете свързани със
семейството и приятелите си.
Даването и получаването на
подкрепа е едно от най-важните
неща, които може да правите.
• Бъдете търпеливи със себе си
и с тези около вас. Всеки би могъл
да е стресиран и би могъл да има
нужда от малко време, за да
подреди мислите и чувствата си.
• Поставете си приоритети.
Изпълнявайте задачите на малки
стъпки.
• Съберете информация за
помощ и ресурси, които ще
помогнат на вас и на семейството
ви да посрещнете нуждите
свързани с бедствие
•Останете позитивно
настроени. Припомнете си как сте
се справяли през трудните
времена в миналото. Получавате
подкрепа, когато се нуждаете от
нея и помагате на другите, когато
се нуждаят.

Тези реакции могат да включват:
• Психическа и физическа
умора;
• Трудности при вземане на
решение или фокусиране върху
определени теми;
• Много често започваш се
разочароваш;
• По-лесно и по-често изпадаш в
чувство за безизходица;
• Чести спорове със семейство и
приятели;
• Чувстваш се уморен, тъжен,
вцепенен, самотен или претеснен;
• Наблюдават се промени в
апетита или съня.
Повечето от тези реакции са
временни и отминават с течение
на времето. Опитайте се да
приемете реакциите, независимо
какви са те. Потърсете начини да
предприемете по една стъпка в
даден момент и се фокусирайте
върху нуждите си, свързани с
бедствието, както и върху нуждите
на вашето семейство.

3. МОДУЛИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ

Ако все още не се чувствате
по-добре...
Много хора имат опит в
справянето в стресови събития в
живота и обикновено се чувстват
по-добре след няколко дни. Други
откриват, че са в стресово
състояние, тъй като им влияe при
взаимоотношенията им с техните
семейства, приятели и др. Ако
откриете или изпитване някоe от
изброените по-долу състояния
или реакции у себе си или любим
човек в продължение на 2
седмици, това може да е знак, че
трябва да потърсите
допълнителна помощ.
• Плач или изблици на гняв;
• Затруднено хранене;
• Проблеми със съня;
• Загуба на интерес;
• Повишаване на физически
симптоми като главоболие или
стомашки болки;
• Умора;
• Чувство за вина,
безпомощност или
безнадежност;
• Избягване на семейството или
приятелите.
Незабавно потърсете помощ, ако
вие или някой ваш познат чувства,
че живота му е омръзнал или ако
мисли за самонараняване.
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ОКАЗВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА ПОМОЩ В
СЛУЧАЙ НА БЕДСТВИЕ
Всички позитивни действия могат да ви помогнат да се чувствате добре и под контрол.

фокусиране върху определени теми;
• Често раздразнение въз основа на обикновени ситуации;
•

Често и бързо фрустриране;

Бедствията могат да доведат до значителен
стрес.

• Влизане в чести спорове със семейство и
приятели;

• Това е особено вярно, ако сте били участник в предишно бедствие;

• Чувство за умора, натъженост, вцепененост, самотност или претесненост;

• Добрата новина е, че много хора имат опит
в справянето със стресови ситуации в живота си
и са естествено подготвени да помогнат на човека
изпаднал в беда, да се съвземе;

• Промени в нормалния ритъм за хранене
или сън.

• Ето малко информация за това как да разпознаете стреса и съвети как да се грижите за
вашето емоционално здраве, вашето семейство и
вашите приятели.

Повечето от тези реакции са временни и отминават с течение на времето. Опитаите се да приемете тези реакциите, независимо от случая. Потърсете начини за навременни дейстия и оказване
на помощ за възникналите от бедстието ваши и на
семейството ви нужди.
Предприемане на действия
Да започнем възстановяване към нормалния
начин на живот.
Погрижете се за вашата безопасност.

Какво може да изпитвате сега?
Когато ние попаднем в бедствие или други
стресови събития в живота ни, ние можем да имаме различни по вид реакции, всяко от които може
да бъде отговор на трудната ситуация. Тези реакции могат да включват:
• Влошено психическо и физическо състояние на човек;
•
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Трудности при вземане на решение или

Намерете безопасно място за престой и се уверете, че живота и здравето на вас и семейството
ви са в безопасност. Да се потърси лекарска помощ, ако е необходимо.
Яжте здравословна храна. По време на стрес е
важно да спазвате балансирана диета и да пиете
много вода.
Отделете време за почивка. Пири натоварено
ежедневие може да е трудно да разполагате с достатъчно време, за да почивате или да получавате
достатъчно сън. Почивката на тялото и ума дава
възможност за справяне със стреса.

3. МОДУЛИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ
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Останете във връзка със семейството и приятелите си. Даването и получаването на подкрепа
е едно от най-важните неща, които може да правите.
Бъдете търпеливи със себе си и с околните. На
всеки може да наложи в определен момент да подреди своите мисли и чувства.
Поставяте си приоритети. Справяйте се със задачите чрез малки стъпки.
Съберете информация за подкрепата и ресурсите, които са небоходими на вас и вашето семейство за да посрещнете нуждите си, в следствие на
бедстието.
Старайте се да бъдете позитивни. Напомнете
си как сте се справяли успешно през различни
трудности в миналото. Потърсете помощ, когато
такава е необходима, и окажете подкрепа на пострадалите, когато те имат нужда от нея.

3. МОДУЛИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ
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Поведенчески реакции в случай на
терористична атака
I. Източници и цели на тероризма. Форми на проявление и поведение при различните терористични актове:
II. ВРЕМЕ: 45 минути (един учебен час)
III. МЕТОД – теоретично занятие /лекция
IV. УЧЕБНИ ЦЕЛИ:
1. Запознаване на обучаемите с източниците, целите и оръжията на тероризма.
2. Формиране на отношение и култура на
сигурност и безопасност при терористични
актове.
V. УЧЕБНИ ВЪПРОСИ:
1. Източници и цели на тероризма. Видове
терористични заплахи.
Тероризмът, съгласно Министерството на правосъдието на САЩ, представлява незаконно използване на сила или насилие от група или отделни хора срещу личности, сгради на държавната
администрация и обекти от инфраструктурата с
цел да сплаши или принуди определено правителство или общество да се откаже или промени
своите политически и социални цели.
Тероризмът може да бъде определен като:
- Преднамерен;
- Политически;
- Насочен срещу цивилни граждани;
- Провеждан от етнически малцинства;
Терористичните атаки могат да бъдат извършени, както от чужди граждани, така и от граждани
на съответната страна. Те могат да се случат със
или без предупреждение. Когато има предупреждение то е предназначено да предизвика допълни-

телна паника и стрес сред населението.
Терористичните атаки най-често имат следните цели:
- Масови жертви;
- Унищожаване на стратегически ресурси
или ключови обекти от инфраструктурата;
- Разрушаване на жизнено важни услуги/
снабдяване с електричество, газ, вода и др./
- Нанасяне на големи икономически щети;
- Предизвикване на индивидуална и масова
паника, постоянен страх и несигурност сред
населението;
Терористите избират своите обекти и мишени
в зависимост от целите, които са си поставили:
икономически обекти, когато искат да нанесат
материални щети и да повлияят върху икономическото развитие - световния търговски център,
кулите близнаци/; държавни и военни обекти,
когато преследват политически цели; училища,
летища метро и др. обществени места, когато искат да предизвикат паника, страх и да настроят
общественото мнение против определени политически решения.
Училищата са често срещан обект на терористична атака, защото децата са особено уязвими и
обществеността е много чувствителна при такива
случаи. Освен това терористите предпочитат по
незащитени обекти, каквито са училищата, пред
строго охранявани такива. Като допълнение към
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това следва да се отбележи, че не рядко обект на
терористични нападения са ставали масови събирания на хора, като паради, спортни игри и състезания, фестивали и др. където младите хора и
учениците преобладават.

- 2001 – 2003 год., за три години са станали
500 международни бомбени терористични
актове;
- 2005 год.-399 бомбени терористични атаки;
Най- често те се използват под формата на:
- Коли бомби;
- Писма или колети бомби;
- Пакети и чанти бомби;
- Запалителни бомби и др.
Училищата и учениците, дори да не са непосредствен обект на терористична атака могат да
попаднат под въздействието на химическо или
радиоактивно замърсяване предизвикано от терористичен акт над друг обект. Подобна е ситуацията и при използване на бактериологично оръжие.
2. Поведение и действия при терористична
атака.

Кои са оръжията на терористите?
Като цяло експертите са съгласни, че има 5 категории възможни оръжия за терористични атаки:
-Биологични оръжия;

Първата стъпка на подготовката е да се изясни
какъв терористичен акт, къде може да се случи и
какви ще бъдат последствията за училището. При
анализа трябва да се има предвид, че най – често
използваните обекти и мишени на терористични
атаки са:
- Правителствени учреждения;

-Ядрени оръжия и разпръскване на радиоактивни материали, така наречените мръсни
бомби;

- Военни обекти;

-Запалителни средства;

- Пощенски станции;

-Химически оръжия;

- Електрически станции;

-Експлозивни средства.

- Водопречиствателни станции;

Въпреки, че ядрените оръжия могат да нанесат най-големи поражения те не са най-голямата
опасност за терористична атака, защото са строго
охранявани и не е възможно да бъдат сглобени от
терористите.
Най-сериозна опасност представляват запалителните и химическите оръжия и експлозивите.
Те не могат да нанесат такива мащабни поражения както ядрените оръжия, но за сметка на това
са по-достъпни и лесни за използване. В 80 % от
случаите на терористични атаки са използвани
именно тези три вида оръжия:

- Масови събития с участието на много хора;

- Офиси на големи корпорации;
- Полицейски участъци;
- Ж.п и автобусни гари;
-

Летища и пристанища;

- 1968 – 1999 год. за 31 година са станали 7
000 бомбени терористични актове в света;
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- Тунели;

за новини и инструкции;

- Мостове;

- Внимавайте за срутвания, падащи предмети и счупени стъкла;

- Петролни бази и складове за химикали;
На базата на този анализ в аварийно спасителния план на училището следва да се предвидят съответните мерки за намаляване на последствията
от евентуална терористична атака над такъв или
подобен обект или над самото училище. Наред с
мерките които са валидни и в случай на природни
бедствия в този план следва да бъде отбелязано

- Внимавайте за последващи взривове;
- Проверете има ли пострадали около Вас и
окажи първа помощ;
- Евакуацията от класна стая при терористичен акт се подчинява на същите правила,
както и при други бедствия
- Помнете, че всяка терористична атака е
криминално деяние и вие трябва да се стремите да запазите непокътнати всички улики
и свидетелства, които могат да помогнат на
разследването.
Ако сте в капан на терористи:
• Стриктно изпълнявайте техните разпореждания, не им противоречете, защото
това ги изнервя допълнително и може да пострадате

учениците ще стоят ли в училище докато родителите пристигнат да ги вземат, или те ще бъдат освобождавани да се прибират сами по домовете си.
Това трябва да бъде сведено до знанието на всички родители. Освен това трябва да бъдат уточнени и мерките за упълномощаване на близки хора,
които могат да получат децата в училище, когато
родителите нямат тази възможност. Трябва да бъдат предвидени, също така и други форми на информация за състоянието на училището и децата,
тъй като телефоните ще бъдат претоварени.

• Изключете звука и вибрациите на телефона си, не изключвайте самия телефон, ако
терористите не ви разпоредят – службите
могат да локализират местоположението ви
по телефона. При възможност бихте могли
да изпратите СМС на близък човек
• Терористите може да ви задължат за излъчите тяхното послание до обществеността –

Ето и някои най-общи процедури на сигурност
при терористични инциденти:
- Запази спокойствие и бъди търпелив;
- Предвиждай /очаквай/ най-лошото при
всяка терористична атака докато въздухът
не бъде проверен и не получите информация
по средствата за масова информация или от
органите на гражданска защита;
- Докато не получите информация за състоянието на въздуха предприемете всички
необходими мерки за херметизация на помещенията в които се намирате;
- Слушай националното радио и телевизия
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подчинете се, дори да изглежда срещу принципите ви

- запознаване с материалите по темата, налични, интернет и други източници;

• Оказвайте съдействие на антитерористичните служби доколкото е по възможностите
ви и ситуацията го позволява

- определяне място за провеждане на занятието и състава на групата;

• Не говорете много, за да не привличате
внимание

- подготовка за отговори при евентуално
възникване на допълнителни въпроси.

• Постарайте се да пестите водата и храната
В случай на използване на писма и колети като
средство за терористична атака учениците следва
да се запознаят с признаците, които правят пощенските пратки подозрителни. Те са следните:

-

подготовка на нагледни материали;

VII. НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ И ПОСОБИЯ:
-

аудио – визуална техника;

- Когато пратките са неочаквани или са от
непознат за вас човек;

-

нагледен филмов материал;

-

брошури;

- Адресирани са до някого, който не е вече
на вашия адрес;

-

DVD и други.

- Когато нямат обратен адрес;
- Когато имат изкривени форми или съдържат непознат прах или течност;
- Когато са запечатани с голям брой марки и
печати;

VIII. ИНТЕРАКТИВНИ ФОРМИ/МЕТОДИ
ЗА ОБУЧЕНИЕ:
Посочените форми на обучение са примерни и
могат да се използват допълнително по преценка
на обучителя.

- Когато съдържат надписи като „Лично”
или „Конфиденциално”;

-

компютърни игри;

- Когато са натоварени с големи пощенки
разходи;

-

провеждане на тестово обучение;

-

симулационни игри с разделяне по екипи;

-

прожектиране на учебен филм;

- При наличие на следи от прах, течности
или мирис;
Как се процедира при установяване на подозрителни писма и колети:
- Не пипайте с ръка тези писма и колети;
- Използвайте хартия, плат или торбички,
ако имате подръка;

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА
ИНФОРМАЦИЯ:
Посочват се възможните източници на допълнителна информация от Интернет сайтове на организации имащи отношение, помощна литература и разработки по темата

- Не ги разклащайте, удряйте или разкъсвайте;
- Изключете вентилатора, ако има включен
такъв и напуснете помещението;
- Измийте си ръцете със сапун и вода;
- Предупредете полицията;
VI. ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНЯТИЕТО: Могат да
бъдат включени следните дейности:
- покана на лектор (експерти от полицията и
специалните служби );
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4. ПРИЛОЖЕНИЕ - DVD
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