
СУДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕСІ 



Суға құлап кету қаупі бар жерлерде, тік 
жар жағалауында ойнауға болмайды 



Суда құтқару қызметінің мамандары, су айдындарындағы адам өлімін 

болдырмау мақсатында халық арасында үгіт-насихат жұмыстарын 

жүргізуде. Бірақ соған қарамастан облыс су айдындарында суға бату 

жағдайлары көптеп орын алуда. Сулы аймақтарда тұрған ұйымдардың 

барлығы өз меншігінің орналасуына байланысты адам өмірінің қауіпсіздігі 

үшін міндеттенеді.  

Суда батушыға көмек көрсету үшін, жақсы жүзіп, сүңги білу керек. Құтқару 

тәсілдерін дұрыс орындап, батушы құшағынан құтылып кету, оны жағаға 

алып шығу тәсілдерін білу керек. 



Дети всегда должны купаться под 
присмотром взрослых 

Суда балалардың үнемі ересектердің 
қадағалауында болуы қажет 



Суға құлап кету қаупі бар жерлерде, 
көпірдің үстінде ойнауға болмайды 



Зардап шеккен адамды құтқару кезінде жақсылап ойланып, аяқ астынан 

болған жағдайды мұқият бағдарға алу қажет және қауіп төне қалған 

жағдайда сасқалақтамай, жылдам шешім қабылдай білу керек. Суға 

батушыға дейінгі арақашықтықты, ағыс жылдамдығын дұрыс есептеу 

қажет.  Жақсы жүзе білу – бұл суда қауіпсіз демалудың маңызды кепілі, 

бірақта, жақсы жүзуші де әрқашан сақ болуы, тәртіпті және суда өзін 

ұстаудың ережесін қатаң ұстануы керек. Суға арнайы жабдықталған 

жерлерде: жағажайда, әуіттерде түсу, міндетті түрде алдын ала медициналық 

тексерістен өту және жүзуге арналған орынның ішкі тәртіп ережесімен  

танысу керек.   





Қайықта ойнап шайқалтуға болмайды 



Қайықпен бір біріңді қуып ойнауға болмайды 



Саяхатта суға түсу үшін суы таза, түбі құмды немесе ірі құмды, онша терең 

емес (2 м дейін), қатты ағысы жоқ  (0,5 м/с дейін) жерді таңдау керек.  Суға 

түсу күнді желсіз ауа-райында, су температурасы 17-190С, ауа температурасы 

20-250С кезінде ұсынылады. Суда небәрі 10-15 минут болу, суға түсер 

алдында денені сумен сүрту қажет. Жүзушінің денесі тоңазыған кезде сіңір 

тартылуы, әсіресе аяқ-қолдың тартылуы болуы мүмкін. Сіңір тартылғанда 

тез арада судан шығу керек. Егер ондай мүмкіндік болмаса, онда келесідей 

жасау қажет:  



Қайықта отырып төменге еңкейме 



Суға жүзе алмасаң терең жерге суға түспе. 
Өзен, көлдің түбі әрдайым өзгерісте 
болады 



  1. Жүзу стилін өзгерту – арқамен жүзу.  

 2. Қол саусақтарының тартылуын сезген кезде, тез арада күшпен қол буынын 

жұдырықтап түю, содан соң күрт сырт жаққа қарай қолды сілтеп және жұдырықты 

ашу керек.  

 3. Балтыр бұлшық еті сіңірі тартылғанда бүккен кезде зардап шеккен аяқтың 

табанын екі қолмен ұстап, күшпен табанды өзіңе қарай тарту керек. 

  4. Жамбас бұлшық еті сіңірі тартылғанда сирақтағы жіліншіктен төмен аяқты сырт 

жағынан ұстап  (алқымнан), тізені бүгіп, қолмен арқаға қарай күшпен тарту керек.  

 5. Қандай болсын қолда бар үшкір затпен (түйреуіш, ине және т.б.) шанышқылау 

керек. 

  6. Шаршаған  жүзуші суда дем алу үшін "арқаға жатып жүзу" қалпы ең жақсы тәсіл 

екенін ұмытпағаны дұрыс. 



Суға түсіп жүріп, ойнап “Батып барамын!” – 
деп, өтірік айқайлауға болмайды 





Тыныс алу жолдарына кірген және дем алуға кедергі келтіретін суды шығару үшін, 

тез арада тоқтап, аяқ және қол қатты қимылдарымен су бетінде ұстанып тұрып, 

басты неғұрлым жоғары көтеріп қатты жөтелу керек. Суда қақалып қалмас үшін, 

жүзуші тыныс ырғағын дұрыс сақтау керек. Толқында жүзгенде толқындардың есу 

арасында болғанда тыныс алу үшін мұқият болу керек. Толқынға қарсы жүзгенде 

толқынға еппен көтеріліп және одан сырғып түсу керек. Егер ескен толқын келе 

жатса, онда есуден төменірек оның астымен сүңгіген дұрыс. Қатты ағысқа түскенде 

оған қарсы жүзуге болмайды, тыныс алуды бұзбай жағаға ағыс бойымен жүзу керек.  

Иірімге түскенде, бойды үрей алдырмау, сабырлылық сезімін жоғалтпау керек.  

Өкпеге неғұрлым көбірек ауа толтырып, суға кіріп, ағыс жаққа қарай қатты серпіліс 

жасап су бетіне шығу керек.   



Суда қайықпен жүзіп бара жатып жағалаудағы 
талдарға жармасуға болмайды 



Суда бөренеге отырып немесе қолдан 
жасалған тақтайшалармен жүзуге болмайды 



Балдырларға ілініп қалғанда күрт қимыл және серпіліс жасамаңыз. 

Арқаға жатып, ақырын, асықпай қимылмен қай жақтан келсең сол жаққа 

жүзіп шығыңыз. Егерде өсімдіктен шығу мүмкін болмаса, қолды босатып, 

аяқты көтеріп, қолдың көмегімен өсімдіктен ұқыптылықпен арылу керек. 

          Келе жатқан кемелерге, катерлерге толқынында тербелу үшін 

жақындап жүзуге болмайды. Жақында келе жатқан теплоходтан ескіш 

винтіне тартып әкететін ағыс пайда болады. Таныс емес жерде суға 

секіруге (сүңгуге) қауіпті – баспен грунтқа, тырбиған ағашқа, қадаға және 

т.б. соғылуы, мойын омыртқасын сындыруы, есінен тануы және қайтыс 

болуы мүмкін.  



Суда бөренеге отырып немесе қолдан 
жасалған тақтайшалармен жүзуге болмайды 



Суда жүзе білмесең үрілген матраспен немесе 
балонмен алысқа жүзуге болмайды 



Катерлердің, қайықтардың, кемежайдың және басқа жүзетін құрылыстардың салдарынан сүңгу 

де қауіпсіз емес. Су астында бөренелер, бағаналар, рельстер, темірбетондар және басқалар 

болуы мүмкін. Сүңгуге арнайы жабдықталған жерде ғана сүңгу керек. Суға құламалы, құлама 

және өсімдікпен өскен жағаларда түсуге болмайды. Мұнда су түбі тамырлар мен өсімдік басқан 

болуы мүмкін. Кейде құмды түп те тұрақсыз болады, ол жүзе алмайтындарға өте қауіпті. 

Судағы қауіпсіздіктің негізгі шарты қайықты тепкенде ережені қатаң сақтау болып табылады. 

Суға түсуге барғанда дұрыс жөнделмеген және толығымен жабдықталмаған қайықпен шығуға 

болмайды. Қайыққа отырардың алдында оны қарап және ескектің, меңгеріктің, ескек 

тұтқаның, құтқарушы доңғалақтың, жолаушылар санымен құтқарушы жилеткалардың және 

суды төгу үшін бақырдың бар екендігіне көз жеткізу керек. Қайыққа отырғызуды төсеніштің 

ортасына басып сақтықпен жүргізу керек. Арқалыққа (орындыққа) біркелкі отыру керек. 

Ешқашанда   қайықтың шетіне отыруға, бір орыннан бір орынға ауысуға, сонымен қатар бір 

қайықтан бір қайыққа өтуге, қайықты шайқалақтатуға және одан сүңгуге болмайды. 

 



Суда бірін-бірі батырып ойнауға 
болмайды, соңы қайғымен аяқталуы 
мүмкін 



Суда жүзе білмесең үрілген матраспен немесе 
балонмен алысқа жүзуге болмайды 



16 жасқа дейінгі балаларға үлкендердің қарауынсыз қайық тебуге, қайықтың осы 

түрі үшін белгіленген мөлшерден жоғары жүк салуға, моторлы кемелердің жүрісін 

кесіп өтуге, оларға жақын болуға және кеме жүрісі бойынша жүруге тыйым 

салынады. Егер қайық төңкеріліп қалса, онда біріншіден көмекті қажет ететіндерге 

көмектесу керек. Ең жақсысы барлық жолаушылар бірге қайықтан ұстап және 

барлық күшпен оны жағаға немесе  таяз жерге итеру керек. 

 Жүзе алмайтындар  және нашар жүзетіндер үшін аса қауіпті болып әртүрлі жүзу 

құралдары: камералар, белдіктер, резеңке матрастар және т.б. табылады. Зардап 

шеккен адамды  бір минутқа да қараусыз қалдыруға болмайды. Кез келген сәтте 

оның жүрегі тоқтап қалуы  немесе миының және өкпесінің қабынуы өршіп кетуі 

мүмкін. 



Таныс емес жердегі суға секірмеңіз, су астында 
қауіпті заттардың болуы ықтимал 



Арнайы белгіден асуғы болмайды 



Клиникалык өлім белгілері байқалған жағдайда реанимациялық шараларды  

алғашқы  5 минуттың ішінде бастаған жөн, себебі, зардап шегушіні дем алысы 

тоқтағаннан кейін 6 минуттың ішінде ғана өмірге оралтуға болады. Клиникалық 

өлімнің белгілері: 

 -  зардап шегушінің есі, тыныс алуы және тамыр соғысы болмайды. 

 -  көз қарашықтары үлкейіп, олардың жарықты сезіну қабілеті жойылады.  Кез-

келген адам су айдындарында қайғылы жағдайға ұшырауы мүмкін, сондықтан 

ондай жағдайларға ұшырамау үшін жоғарыда айтылған ережелерді қатаң сақтау 

қажет екенін, немқұрайлылық танытып, судағы қарапайым қауіпсіздік шаралары 

мен ережелерді сақтамаған жағдайда көңілді демалыстың қас қағым сәтте қайғылы  

жағдайға айналып жүре беруі мүмкін екенін тағы да бір естеріңе сала отырып бүгінгі 

дәрісімізді осымен тәмәмдаймыз.     



Қайыққа тек арнайы орындардан ғана мініп, 
түсуге болады 



Қайықтың бір жақ қабырғасынан отырма 



Нельзя подплывать к проходящим судам, 
заплывать за буйки, ограничивающие зону 
заплыва, и выплывать на фарватер;  

 

Суда жүзіп келе жатырған жүзу құралына қарай 
жүзіме және арнайы белгіленген асып жүзуге 
болмайды 



    Если вы подплывете близко к судну, 
вас может затянуть под винты; 

Суда жүзу құралына қарай жақын жүзсеңіз, 
сізді қалағының соғуы мүмкін 



Нельзя находиться, играть в тех местах, откуда 
можно упасть в воду. 
   

Суға құлау қаупі бар жерде ойнауға  
болмайды 



НАЗАР 
АУДАРГАНЫЗГА 

РАХМЕТ! 


