ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

ОБЕРЕЖНО ПІРОТЕХНІКА
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
Наближаються Новорічні та Різдвяні свята, зустріч яких ми вже не можемо
уявити без феєрверків. Як дорослі, так і діти, затамувавши подих, насолоджуємося
таким яскравим чудодійством в небі. Але щорічна статистика показує, що піротехнічні
шоу приносять не тільки естетичне задоволення, але й фізичні та моральні
страждання, у разі їх неправильного застосування. Щоб уникнути неприємностей та
непорозумінь, нагадуємо основні правила.
Правилами забороняється продаж піротехніки на ринках та вулицях, в
підприємствах дрібно роздрібної торгівлі (кіосках, палатках, з лотків тощо) та
комісійної торгівлі. Забороняється продавати побутові піротехнічні вироби без
захищення фітинів для приведення у дію виробу, захисними ковпачками, плівками,
або пакуванням, з простроченим терміном придатності або з простроченим
гарантійним терміном та без інструкції із застосування (експлуатації).
Категорично забороняється продавати побутові піротехнічні вироби дітям!
Інформація для споживачів. Застосування побутових піротехнічних виробів
здійснюється споживачем відповідно до інструкції, роз-міщеній на виробі або на
пакуванні виробу. Забороняється застосування піротехніки у встановлений законом
нічний час з 22-00 до 8-00 години, за винятком дня святкування Нового року в ніч з 31
грудня на 1 січня.
Категорично забороняється продавати побутові піротехнічні вироби дітям!
Забороняється будь-яка переробка побутових піротехнічних виробів та їх
розбирання, використання цих виробів другого і третього класу небезпеки (з
підпальним пристроєм), особами молодше за 18 років; такі що створюють ефекти на
висоті та/або шумові ефекти, ближче 100м.від лікарень, церков, дитячих установ,
шкіл, будинків престарілих та інших громадських споруд і житлових будинків; кидати
приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів,
здійснювати феєрверки з дахів домів та інші дії, від яких можуть постраждати люди
або майно, використання побутових піротехнічних виробів особами, які знаходяться в
нетверезому стані.
При поводженні з побутовими піротехнічними виробами, не пов‘язаними з
приведенням в дію піротехнічних виробів, не допускається куріння та застосування
відкритого вогню. Знищення непридатних побутових піротехнічних виробів
споживачем має проводитись відповідно інструкції з експлуатації заводу-виробника.
У разі порушення вимог цих правил громадяни несуть наступну
адміністративну відповідальність.

Існують загальні правила, які обов'язково необхідно виконувати:
не можна носити піротехнічні іграшки у кишенях;
 не можна спалювати їх у багатті;
 не можна розбирати вироби та піддавати їх механічним впливам;
 не можна працювати з піротехнічними виробами у нетверезому стані;
 не палить, працюючи з піротехнікою;
 зберігайте піротехнічні вироби у недоступному для дітей місці;
 не допускайте відкритого вогню в приміщенні, де зберігаються вироби;
 розташовуйте їх поодаль від нагрівальних приладів;
 пам'ятайте, що піротехнічні вироби бояться вологи і це може призвести до
порушень в їх роботі;
 не використовуйте піротехнічні вироби для бешкетування, застосовуйте їх
тільки за призначенням.
Не намагайтеся випробувати долю, запускаючи феєрверки у вітряну погоду.
Не намагайтеся самостійно виготовити щось в домашніх умовах. Це дуже
небезпечне заняття, та й не коштує того ризику, на який Ви наражаєтеся.


Не бажано купляти піротехнічні вироби з рук на базарі. Пам'ятайте, що дешеве
не означає якісне, тим паче, якщо це стосується Вашого здоров'я та здоров'я
оточуючих.
Користуйтеся краще готовими виробами промислового виготовлення. У
продажу їх велика різноманітність. Торгівля гарантує Вам продаж якісного товару,
який пройшов необхідні випробування та має відповідний сертифікат якості. И все ж,
купуючи піротехнічні іграшки, будьте уважні та прискіпливі, вибираючи їх. Усі
вироби повинні мати докладні інструкції, це тим більш важливо, якщо Ви зустрічаєте
ще незнайомий Вам виріб. Не отримавши інструкції або кваліфікованої консультації,
від виробу краще відмовитися.
Якщо Ваше знайомство з піротехнікою тільки починається, не поспішайте
починати його з великих й поки що не дуже зрозумілих виробів – вони можуть
надати неприємні сюрпризи. Краще перейти до них, маючи досвід поводження з
піротехнікою.
Вибираючи піротехнічні іграшки, зверніть увагу на їх зовнішній вигляд.
Неможливо використовувати вироби, які мають наявні дефекти: зіпсовані, підмочені,
з тріщинами та іншими пошкодженнями корпусу або гніту.
Продаж піротехнічних іграшок має обмеження за віком. Купляти їх мають
право виключно дорослі, діти можуть користуватися ними тільки під наглядом
батьків. Виконуючи підготовку феєрверку разом з дитиною. Ви тим самим навчите її
необхідним правилам безпеки та захистите від бездумних витівок з піротехнікою.
Розпочинаючи роботу з будь-якими піротехнічними виробами, уважно ознайомтеся з
їх інструкціями та зверніть особливу увагу на вказані для Вас зони безпеки. Не
нахиляйтеся над спусковими приладами під час запуску висотних феєрверків.
Запалювання гнітів здійснюйте на відстані витягнутих рук.

