
 

Як попередити негативний вплив пестицидів на життєдіяльність 
людини? 

 Пестициди - це отруйні речовини, які використовуються для знищення 
шкідника як рослинного, так і тваринного походження і застосовуються  в 
сільському господарстві і в домашніх умовах. 

Як уникнути отруєння пестицидами? 
• Уникайте використання пестицидів у вітряну погоду.  
•Розпилюйте аерозоль якомога ближче до оброблюваного об'єкта, 
використовуючи наконечники для дрібнокрапельного обприскування. 
• Під час внесення пестициду стійте так, щоб на вас не зносило вітром бризки 
або пил пестицидів. 
• Якщо хтось біля Вашого будинку працює з пестицидами, щільно закривайте 
вікна та двері, не випускайте дітей гуляти на вулицю. 
 Пестициди можуть потрапити на шкіру під час роботи на присадибній 
ділянці, бути знесені вітром або випадково розпилені на Вас, тому передусім 
необхідно: 
-зупинити шкідливу дію отрути, змивши пестицид зі шкіри й одягу, 
використайте для цього найближче джерело води; 
-якомога швидше прийняти душ з милом. За відсутності душу ретельно 
вимийте руки, волосся, обличчя, прополощіть водою порожнини рота і носа. 
- після душу вдягнути чистий одяг і випрати забруднений; 
При ураженні деякими типами пестицидів за декілька хвилин може статися 
пошкодження очей. Оболонки очей поглинають пестициди швидше, ніж 
будь-яка інша частина тіла. Тому при попаданні отрути в очі необхідно: 
-негайно промити очі чистою водою, двопроцентним розчином соди або 
рідиною для очей; 
-промивати очі потрібно протягом 15 хвилин, при подразненні очей 
звернутися до лікаря. 
 Маючи справу з будь-яким отруєнням, дійте швидко! 
 Щоб не допустити попадання пестицидів в організм людини, необхідно 
застосовувати безпечні методи їх використання. Враховуючи наступні 
поради, Ви можете зменшити небезпеку при роботі з пестицидами: 
-усі пестициди, що продаються в Україні, повинні мати етикетку, на якій 
подається необхідна інформація про них; 
-перед застосуванням пестициду прочитайте уважно все написане на 
етикетці, навіть якщо раніше користувалися цим препаратом - не 
покладайтеся на свою пам'ять; 
-користуйтеся рекомендаціями, поданими на етикетці, які є найкращим 
помічником для безпечного та економічного використання пестицидів; 
-не застосовуйте пестициди обмеженого використання, ці препарати занадто 
небезпечні, щоб працювати з ними без спеціальної підготовки; 
-суворо дотримуйтесь інструкції щодо застосування пестициду, 
використовуйте лише зазначену кількість, у певний час, за тих умов, для тієї 
мети, яка вказана; 



-не використовуйте більше пестицидів, ніж вказано на етикетці; 
-знайдіть на лицьовому боці етикетки одне з сигнальних слів, яке 
проінформує вас про те, наскільки небезпечним є вплив пестициду на 
організм людини: 
"Небезпечно для життя!" - означає дуже отруйний; 
"Небезпечно!" - означає помірно небезпечний; 
"Обережно!" - означає менш небезпечний; 
-закривайте шкіру при роботі в полі, на городі, носіть сорочку з довгими 
рукавами, штани, капелюх, чоботи або черевики зі шкарпетками і рукавиці, 
які можна добре почистити; 
-користуйтесь захисними окулярами і респіраторами або протигазами, які 
повинні бути правильно підібрані і щільно прилягати до обличчя. 
-вимийте руки та обличчя з милом перед тим, як їсти, пити, палити або 
купатися; 
-мийте фрукти і овочі з поля перед тим, як їх їсти; 
-не беріть дітей на поле, яке оброблялося пестицидами; 
-періть Ваш робочий одяг в гарячій воді, окремо від інших речей; 
-добре вимийте руки після закладки робочого одягу в пральну машину; 
-вимийте рукавиці, взуття водою з милом після використання та перед тим, 
як їх зняти; 
- не заходьте на поле, де є попереджувальні плакати; 
-не паліть під час роботи з пестицидами або на обробленому ними полі; 
-не використовуйте воду з дренажних канав або зрошувальних систем, щоб 
пити або мити овочі та фрукти, вона буде забруднена пестицидами; 
-не беріть з собою їжу та напої в поле, що обробляється пестицидами; 
-ніколи не беріть тару з-під пестицидів для використання вдома. Це 
небезпечно; 
- не спалюйте упаковку пестициду, при згорянні вона може виділяти отруйні 
пари; 
-ніколи не зберігайте пестициди в немаркованій тарі; 
- ніколи не перемішуйте пестициди руками; 
-змішуйте пестициди в добре провітрюваному приміщенні або надворі; 
-заливаючи промивальну речовину в бак для розпилювання рідких 
пестицидів, не проливайте її на землю, стійте так, щоб пестицид не зносило 
на вас вітром; 
-зберігайте пестициди закритими у місцях, недоступних для людей. 
 Сподіваємося, що дотримання цих порад допоможе Вам уникнути 
отруєнь пестицидами та не нашкодити своєму здоров'ю та здоров’ю 
оточуючих людей. 
 
 


