
ПЕРЕД ТИМ, ЯК ВИРУШИТИ У ЛІС

Завантажте на свій смартфон
офлайн-карту місцевості,
куди плануєте вирушити
(наприклад, MAPS.ME)

Уважно вивчіть маршрут,
яким збираєтеся пройти:
звертайте увагу на дороги,
водойми, будівлі на маршруті

Подивіться прогноз погоди
на день і ніч мандрівки у ліс

Попередьте знайомих,
коли плануєте повернутися
(коли вас починати шукати)

Для мандрівки у ліс обирайте одяг відповідно до прогнозованих погодних умов (краще орієнтуватися
на нічні показники). Надавайте перевагу одягу яскравих кольорів, якщо маєте одяг зі світловідбивними
елементами, – вдягайте його. Взуття обирайте високе і міцне – відкрите взуття робить вас більш
вразливими до укусів змій

ЩО НЕОБХІДНО ВЗЯТИ З СОБОЮ

Повністю заряджений телефон
та (бажано) універсальну
мобільну батарею

Достатній запас води та їжі
(воду бажано брати
з запасом)

Джерело вогню: сірники
(захищені від вологи)
або справну запальничку

Кілька пігулок антигістамінного
препарату (на випадок укусів
комах чи змій)

Ніж Ліхтарик

Зупиніться. Не панікуйте. Паніка забирає
сили. Якщо вгамувати паніку не вдається,
обійміть дерево і постійте кілька хвилин

За допомогою смартфона намагайтеся
встановити своє місцеперебування

Якщо це неможливо, намагайтеся пригадати
останній пункт, біля якого ви точно знали,
де перебуваєте, і приблизний час, коли ви
цей пункт проходили.

Зв’яжіться з рятувальниками або з людиною,
яка може вам допомогти (варто підтримувати
зв’язок лише з тими, хто реально може
допомогти, і говорити максимально змістовно,
щоб зберегти заряд акумулятора телефона)

Свисток

ОДЯГ
І ВЗУТТЯ

ЯКЩО ВИ ЗАБЛУКАЛИ

Прості поради, що можуть врятувати від неприємностей

ЯК НЕ ЗАБЛУКАТИ У ЛІСІ?



ВИРУШАЙТЕ НА РОЗВІДКУ

Спокійно обійдіть територію навколо місця, де ви зрозуміли, що заблукали.
Шукайте стежки, водойми – будь-які значущі орієнтири. Якщо знайшли річку – йдіть у напрямку течії.
Обходьте болота, затоплені місцевості, яри 

ЗАЛИШАЙТЕ СЛІДИ

Коли йдете на розвідку, залишайте на своєму шляху позначки: зі зламаних гілок, намальованих знаків
на землі, викладеного каміння тощо. Це допоможе не ходити колами і за потреби повернутися
на місце, з якого почали рух

ЗАЛІЗЬТЕ НА ДЕРЕВО

Якщо поблизу є високе дерево, на яке можна вилізти й оглянути місцевість, – скористайтеся ним

ДОСЛУХАЙТЕСЯ ДО ЗВУКІВ

Якщо почуєте шум авто, залізниці, гавкіт собак – ідіть у напрямку джерела звуку

ВЧАСНО ЗУПИНІТЬСЯ

Якщо смеркає і встановити ні своє місцезнаходження, ні зв’язок не вдалося, знайдіть відкриту
галявину і розведіть багаття

ПОДАВАЙТЕ СИГНАЛ

Не кричіть, а використовуйте свисток. Криком ви швидко втомите горло. Чергуйте свист і вигуки

УНИКАЙТЕ ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ

Не спіть на голій землі: зробіть настил з листя, трави, гілок. Ховайтеся від дощу. На ранок продовжуйте рух

ЯКЩО ЗВ’ЯЗКУ НЕМАЄ

ЩО МАЄ ЗНАТИ ДИТИНА

Вона не буде покарана за те, що загубилась.
Обіцянка має бути дотримана

Перше, що варто зробити, якщо загубилась, –
залишатися на місці й зателефонувати батькам

Якщо зв’язку немає – свистіти у свисток або
гукати на допомогу і прислухатися,
чи їй відповідають

Берегти заряд акумулятора телефона: не грати
в ігри тощо

Не їсти грибів і незнайомих ягід. Не заходити
у водойми. Не спати на голій землі

Залишати сліди свого перебування: зламані гілочки,
знаки на землі, обгортки від цукерок тощо


