
 

Всесвітній день прибирання «World Cleanup Day»

Зробимо Україну чистою разом!

ÂÎËÎÍÒÅÐ

#побачивприбери       #letsdoitukraine      #worldcleanupday

www.letsdoitukraine.org



1. Дізнайтесь в якій воєнній та карантинній зоні ви знаходитесь і дотримуйтесь рекомендацій, обмежень та соціальної 
дистанції та відпрацюйте рекомендацю локації з оранами місцевого самоврядування (щоб була безпечна, доступня 
та біля сховища)..

2. Визначте локацію прибирання, напишіть повідомлення про проведення прибирання в місцеву адміністрацію і 
зареєструвати його не пізніше ніж за три дні до. Вкажіть локацію, орієнтовну кількість учасників, зазначити що 
активність мирна та з дотриманням усіх обмежень. 

3. Вам знадобиться: лист реєстрації учасників, маски, рукавиці, пакети, антисептик, аптечка (учасників можна 
попросити принести цей інвентар з собою).

4. Визначитесь чи є поблизу локації сховище, баки для сміття та сортування, або пункт прийому вторинної сировини. 
Якщо плануєте сортування перегляньте інформацію на сортувальних баках що саме сортувати або уточніть у 
працівника пункту.

5. Встановіть безкоштовний мобільний додаток «ECOHIKE» та відмічайте забруднені і очищенні території.
6. В день акції заберіться на локації: проведіть симптомаційний скринінг-опитування учасників на предмет симптомів 

респіраторного захворювання.  Проведіть інструктаж з техніки безпеки, розкажіть умови прибирання  та куди потім 
дівати зібране сміття та вторинну сировину. 

7. Зареєструйте учасників у письмовій формі (в шапці якої має бути написано дата, час, адреса локації, назва заходу, 
координатор та його телефон, надпис: інструктаж техніки безпеки пройшов за своє життя та здоров’я несу 
відповідальність сам, прізвище ім’я учасника, телефон, підпис). Форму реєстрації зберігайте після заходу. 

8. Зробіть фото до прибирання, проведіть прибирання та зробіть фото після прибирання. Організуйте вивіз сміття.
9. Відправте результат прибирання одразу після акції в онлайн форму для координаторів: 

https://forms.gle/zjQtrZoL3KXZ5hP18 
10. Слідкуйте за новинами на сайті Letsdoitukraine.org 

Всесвітній день прибирання “World Cleanup Day” щорічно відбувається у 191 країні у третю суботу вересня заради 
досягнення спільної мети – порятунку планети від сміття.Організатор Всеукраїнський молодіжний рух 
“Let’s do it Ukraine ” . Деталі в новинах на сайті www.letsdoitukraine.org.
• Формати участі: Цифрове прибирання і letsdoitukraine.org/digitalcleanup
• Колективні прибирання на території установ, організацій. Розбір завалів.
• Традиційні прибирання допускаються виключно на рекомендованих локаціях органами місцевого самоврядування.
• Формування Національної мапи пунктів прийому вторинної сировини recyclingpoints.org «Знайди, сортуй, здавай» 
сортування вторинної сировини та відправка на переробку
Результати участі кожного у Всесвітньому дні прибирання можна зареєструвати за посиланням до 25 вересня 
включно https://forms.gle/zjQtrZoL3KXZ5hP18
Важливо! Учасників закликають не робити масові скупчення та брати участь лише у прибираннях на 
рекомендованих та дозволених локаціях органами місцевого самоврядування, попередньо пройшовши інструктажі 
техніки безпеки та під час сигналу тривоги спускатись в укриття. 

Відмічайте хештеги #worldcleanupday #побачивприбери #letsdoitukraine #цифровеприбирання та 
facebook.com/letsdoitukraineeco, instagram.com/letsdoitukraine, instagram.com/worldcleanupday.global.

БРИФ КООРДИНАТОРА ЛОКАЦІЇ

IНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
ПЕРЕД ПРИБИРАННЯМ:
• Не чіпати підозрілі предмети, уламки снарядів тощо.
• Торкайтеся сміття лише у рукавичках.
• Не торкайтеся об'єктів, які несуть потенційну 

небезпеку: гострі предмети, токсичні речовини, 
шматки фанери або інших матеріалів, що 
знаходяться в нестійкому положенні і можуть 
спровокувати падіння купи сміття. 

• Не наражайте себе на небезпеку-зокрема не 
ризикуйте життям на крутих схилах.  

УЧАСНИКАМ СУВОРО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 
• Прибирати локації та території не погоджені з 

адміністрацією.
• Долучатися до акції у стані алкогольного сп'яніння. 

Учасники не повинні вживати алкоголь за 12 годин 
до початку та під час акції.

• Вживати галюциногенні препарати за 24 години до 
та під час прибирання. 

• Використовувати упереджені та образливі 
формулювання, грубо поводитися по відношенню до 
координатора прибирання, його помічників та 
учасників акції.

• Пошкоджувати транспортні засоби та інше майно, 
що використовується під час проведення акції.

• Піддавати себе ризику.

МОЖЛИВІ ІНЦИДЕНТИ: 
 • У разі інциденту або нещасного випадку повідомити 

координатора локації про ситуацію, що склалася. 
• Незалежно від складності інциденту, поставитися до нього з 

усією серйозністю. 
•  У разі складних травм-негайно викликати службу 103. Надавати 

першу до медичну допомогу уповноважений лише кваліфікований 
медичний персонал! За законом України у всіх місцях масового 
зібрання людей мають чергувати швидка та міліція! 

• У разі виявлення людського тіла учасники повинні 
зателефонувати на номери 102 та 103 i повідомити про 
знахідку координатору локації.

• У разі вияву вибухонебезпечних речовин (бомб, снарядів і 
т.п.), відійти на значну відстань і викликати службу 102. За 
жодних обставин не можна нічим торкатись цих предметів.

• У разі нещасного випадку з людиною, повідомити 
координатора локації та викликати службу 103. 

Важливо : Мати на локації базову аптечку! (антисептичні 
засоби, бинт, перекис водню, вата, пластир).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: Неповнолітній учасник може брати участь 
у прибиранні, але відповідальність за нього мають взяти на 
себе дорослі  учасники. Команда організаторів не несе 
відповідальності  за нещасні випадки, які можуть виникнути в 
результаті незнання правил техніки безпеки або їх порушення 
учасниками акції.


