Страхування школярів від
нещасних випадків
Інформація для батьків і законних опікунів
учнів перших класів

Impressum
Herausgegeben von:
Unfallkasse Brandenburg
Müllroser Chaussee 75
15236 Frankfurt (Oder)
Tel.: 0335 5216-0
E-Mail: info@ukbb.de
Internet: www.ukbb.de
Ursprünglich erschienen bei:
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
Ausgabe: März 2022
Titelbild: contrastwerkstatt/Fotolia

Шановні батьки та законні опікуни!

Ваші очікування цілком справедливі
щодо того, що з вашою дитиною в школі не трапиться нещасного випадку і що
вона залишиться здоровою. Серед іншого, завдання вчителів у школі також
полягає в піклуванні про вашу дитину і
в цьому плані. Шкільні приміщення зазвичай спроєктовані таким чином, щоб
ризик нещасних випадків був якомога
нижчим. Однак ми не можемо забезпечити безперервний догляд та постійну
безпеку вашої дитини, більше того – такий постійний нагляд не буде корисним
для неї, оскільки діти потребують свого
власного простору, як на уроці, так і під
час перерви, шкільних екскурсій або дорогою до школи.
Відтак, повністю виключити нещасні
випадки неможливо, навіть зважаючи
на всі запобіжні заходи. Якщо нещасний випадок все ж таки трапляється
попри усі запобіжні заходи, то тоді застосовується обов’язкове страхування
від нещасного випадку, передбачене
для вас і вашої дитини. Відповідальна страхова організація, що здійснює
страхування від нещасних випадків,

попіклується про надання оптимальної медичної допомоги вашій дитині та
візьме на себе витрати на лікування.
Тож ні ви, ні ваша дитина не повинні
нічого платити. Метою цієї брошури є
інформування вас як батьків або законного опікуна про те, коли, де і наскільки
добре застрахована ваша дитина. У ній
ви також знайдете декілька порад щодо
того, що ви самі можете зробити, щоб
захистити свою дитину від нещасних випадків та небезпек її здоров’ю.
Крім того, ваша дитина застрахована не
лише від нещасних випадків, що можуть
трапитися під час перебування у школі, але й під час відвідування закладів
денного догляду або коли за нею доглядає відповідний вихователь. Якщо ваша
дитина в подальшому продовжить набувати спеціальну освіту або вступить
до університету чи технічного коледжу,
вона також матиме наше страхове покриття.
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Коли ваша дитина вважається
застрахованою?
Відповідно до експертів, це страхування покриває діяльність дитини в організаційній сфері відповідальності школи. Що це означає?
Це означає, що ваша дитина
застрахована, коли вона
• бере участь у заняттях (включаючи
перерви між уроками)
• відвідує шкільні робочі спілки, групи
за інтересами та групи підтримки
• працює в шкільному органі самоврядування
• бере участь в інших шкільних заходах
як на території школи, так і поза нею,
наприклад, в організованих школою в
рамках навчальної програми походах,
екскурсіях, поїздках, шкільних святах,
відвідуваннях театру та під час перебування в шкільних таборах; це також
стосується екскурсій, що передбачають виїзд закордон
• перебуває під наглядом, організованим школою, або під наглядом, організованим у співпраці з нею безпосередньо до або після уроку, наприклад,
догляд в обідній час
• бере участь у передбачених законом
заходах стосовно вступу до шкіл (тестування шкільних знань)
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З іншого боку, страхове покриття не
діє, коли ваша дитина
• робить домашнє завдання вдома
• готується до уроків вдома
• перебуває на заняттях з приватним
репетитором, якщо тільки такі заняття
не проводяться як шкільний захід
• перебуває на території школи з причини, що не пов’язана з відвідуванням
школи
• отримує необхідний догляду до та/або
після уроку в не одному з вищезгаданих закладів, а, наприклад, у дідуся
або бабусі
• займається повсякденною особистою
діяльністю, як вона це робить в звичайному повсякденному житті вдома,
яку дитина виконує під час перебування в шкільному таборі (наприклад,
їсть, піклується про особисту гігієну
або спить)

Страхове покриття, коли дитина перебуває
в дорозі
Але існують винятки
Наприклад, дія страхового покриття
призупиняється на час, коли ваша дитина:
• перериває дорогу до школи чи додому щоб, наприклад, зайти в магазин,
відвідати дитячий або спортивний
майданчик
• відхиляється від маршруту з особистих причин, наприклад, щоб зайти в
гості до друзів
Якщо ваша дитина знову почне йти додому протягом двох годин після такої
зупинки, то решта її шляху буде застрахована. В іншому випадку страхове покриття припиняється після такого припинення подорожі додому.

shutterstock.com/New Africa

Страхування покриває період, коли
ваша дитина подорожує до школи та
повертається з неї додому. Ваша дитина також застрахована під час подорожі
на шкільні події. З точки зору страхового покриття, не має жодного значення,
як дістається дитина до школи – пішки,
автобусом, потягом, велосипедом чи
автомобілем. Застрахований маршрут також не обов’язково повинен бути
найкоротшим – довший маршрут також
може бути застрахованим, якщо його
було обрано з тієї причини, що він дешевший або менш ризикований з точки
зору транспортного сполучення. Крім
того, відхилення від маршруту в результаті спільного використання автомобілів
також покривається страхуванням.

З нами ваша дитина буде добре застрахована – як під час перебування в школі, так і дорогою до школи
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Що покриває страхування школяра від
нещасних випадків?
Основним завданням обов’язкового
страхування від нещасних випадків є
попередження виникнення нещасних
випадків та усунення ризиків для здоров’я. Ми консультуємо школи та контролюємо наявні заходи безпеки щодо
профілактики нещасних випадків та
надання першої допомоги. Крім того,
ми підтримуємо програми, що сприяють
фізичному розвитку дітей, зміцненню їх
здоров’я та багато іншого.

adobestock.de/Zerbor

У разі настання нещасного випадку
страхування покриває витрати на
такі послуги, зокрема
• Медичні та стоматологічні послуги без
обмежень у часі
• Лікування в лікарнях та реабілітаційних установах
• Ліки, перев’язувальні матеріали та
інші лікувальні засоби (наприклад, фізіотерапія та інші форми терапії)
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• Догляд вдома
• Індивідуальні заняття в лікарні або
вдома
• Постачання допоміжних засобів та заміна пошкоджених допоміжних засобів, таких як, наприклад, окуляри
• Оснащення технічними та допоміжними засобами навчання
• Допомога в отриманні відповідної
шкільної освіти, а також надання пільг
для участі в трудовій діяльності
• Виплата допомоги у разі втрати працездатності, якщо учень в момент
втрати працездатності працював на
оплачуваній роботі у позашкільний
час, і якщо йому роботодавець не виплачує заробітну плату
• Виплата допомоги по догляду за травмованою дитиною, якщо працевлаштовані батьки змушені залишатися
вдома з метою догляду за дитиною
віком до дванадцяти років
• Виплата страхової пенсії, якщо через
26 тижнів після настання нещасного
випадку все ще наявна істотна шкода
здоров’ю дитини, при цьому виплата
пенсії починається з наступного дня
після настання страхового випадку

Що робити, якщо з вашою дитиною
трапився нещасний випадок?
Якщо з вашою дитиною трапився нещасний випадок в школі або під час
шкільних заходів, вчителі будуть знати,
що робити.

Будь ласка, після нещасного випадку
якомога раніше повідомте школу, в якій
навчається ваша дитина, щоб вона
могла в свою чергу повідомити нам про
настання нещасного випадку.

shutterstocj.com/Leah-Anne Thompson

Якщо з вашою дитиною трапився нещасний випадок дорогою до школи,
обов’язково повідомте лікаря, що нещасний випадок трапився саме дорогою
до школи. У разі потреби вашу дитину
якомога швидше доставлять до лікаря-спеціаліста або до лікарні, яка спеціалізується на травмах, отриманих внаслідок нещасних випадків. Ваша картка
медичного страхування або дані вашого
приватного медичного страхування не
потрібні, оскільки лікарі та лікарні виставляють нам рахунок безпосередньо.

7

shutterstock.com/ESB Professional

Що ви можете зробити, щоб захистити
свою дитину?

Нижче наведені поради у сфері дитячої психології, освіти та безпеки дорожнього руху, які мають на меті допомогти
вам навчити дитину правилам безпечної
поведінки.
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Звісно, вони не претендують на повноту
переліку, а надані лише як певні рекомендації щодо захисту вашої дитину від
небезпек.

Безпека в школі та вдома
• Переконайтеся, що одяг вашої дитини не містить шнурків. Уникайте використання стрічок-шнурків і довгих
шарфів.
• Переконайтеся, що ваша дитина має
достатньо часу на все, чим вона займається, адже якщо вона чогось не
встигатиме, це буде призводити до
виникнення додаткового психологічного тиску, який може викликати відчуття тривоги та стресу.
• Якщо у вас є час, будьте готові допомогти своїй дитині дістатися школи
або супроводити її до шкільного автобуса.
shutterstock.com/LStockStudio

• Намагайтеся бути для своєї дитини
хорошим прикладом для наслідування.
Це важливо, оскільки ваша правильна
(та, на жаль, також неправильна) поведінка найбільше впливає на формування моделей поведінки вашої дитини.
• Покажіть своїй дитині, як розпізнавати,
уникати та боротися з небезпеками в
повсякденних ситуаціях.
• Хваліть або заохочуйте свою дитину,
якщо вона поводиться правильно та
безпечно.
• Надавайте інформацію про безпечну
поведінку своїй дитині невеликими частинами, щоб не перевантажити мозок
дитини дуже великою кількістю інформації.
• Повторюйте свої вказівки знову і знову і постійно демонструйте на практиці
правильну поведінку.
• Надавайте дитині якомога конкретніші
поради та утримуйтеся від застережень загального характеру.
• Навчіть свою дитину конкретним методам боротьби з ризиками, оскільки ви
не зможете постійно бути поруч і захищати її від усіх небезпек.
• Подбайте про те, щоб ваша дитина
вміла відчувала небезпеку, могла правильно на неї реагувати й вчиняти відповідні дії.
• Переконайтесь у безпечності іграшок,
спортивного інвентарю та інших предметів, якими вона користується.
• Поцікавтесь (наприклад, у вчителів),
який одяг буде найбільш придатним
для вашої дитини, особливо для уроків
фізкультури.

Дитина повинна завжди мати достатньо часу,
інакше можуть виникати відчуття тривоги та
стресу
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• Пройдіться декілька разів разом із
дитиною до школи. Покажіть своїй
дитині, де треба йти, як безпечно переходити вулицю, і поясніть, що пішохідний перехід це найбезпечніше місце, щоб перейти вулицю.
• Знайдіть найбезпечніший – і не
обов’язково найкоротший – шлях до
школи для своєї дитини.
• Постійно практикуйте зі своєю дитиною розпізнавання, уникання й долання з небезпек, які можуть виникнути
на шляху до школи.
• Подбайте про те, щоб ваша дитина
носила яскравий, помітний одяг дорогою до школи.
• Подбайте про те, щоб на одязі та на
шкільному ранці вашої дитини були
прикріплені світловідбиваючі елементи в темну пору року, які добре й далеко можуть бачити автомобілісти та
велосипедисти.
• Шкільний рюкзак/ранець вашої дитини
повинен відповідати вимогам DGUV
Information 202015 і бути достатньо
легким, оскільки це важливо для того,
щоб ваша дитина могла швидко рухатися і не страждати від його ваги. Вага
ранця повинна бути не більше однієї
десятої ваги тіла дитини.
• Переконайтеся, що у вашої дитини є
достатньо часу, щоб дійти до школи.
• Попросіть школу або адміністрацію
муніципалітету/міста/поліцію надати
вам мапу шкільних маршрутів або заохочуйте їх до створення таких мап.
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Поради щодо того, як дістатися школи
пішки

Світлий одяг і світловідбивачі елементи
на шкільному ранці роблять вашу дитину
помітнішою

Поради щодо того, як подорожувати до
школи автобусом або потягом

shutterstock.com/Monkey Business Images

• Супроводить свою дитину декілька разів дорогою до школи, якщо їй потрібно користуватися громадським транспортом.
• Зокрема, розкажіть і покажіть своїй дитині, що
 не треба чекати на автобус на узбіччі дороги
 слід триматися подалі від натовпу під час посадки та висадки із громадського
транспорту
 підходити до автобуса треба лише тоді, коли у нього відчинені двері
 під час поїздки громадським транспортом не треба вставати із свого місця або
бавитися
 якщо вільного місця немає, необхідно триматися за поручень під час руху
 не переходити на іншу сторони вулиці попереду або позаду автобуса, а треба
почекати, поки автобус від’їде
 виходити із трамваю на вулицю можна тільки тоді, коли він та автомобілі на
проїзній частині зупинилися
 ніколи не чекайте на потяг на краю платформи на станціях приміських електропоїздів або в метро

Коли ви особисто супроводжуєте свою дитину в громадському транспорті, це викликає у неї
відчуття безпеки
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Поради щодо подорожування до школи на
велосипеді
• З’їздіть декілька разів разом з дитиною до школи на велосипеді, щоб показати їй можливі небезпеки, які можуть виникнути під час дороги.
• Дітям молодшого шкільного віку зазвичай складно зрозуміти складні
вимоги правил дорожнього руху на
велосипеді. Таким чином, діти повинні
їздити на велосипеді до школи тільки
після того, як засвоять правила поїздок на велосипеді до школи.
• Виберіть для дитини найбезпечніший,
при цьому не обов’язково найкоротший, шлях до школи, тобто тільки вулицями із велосипедними доріжками
або вулицями з незначним дорожнім
рухом.
• Проїдьте декілька разів шлях до школи разом із дитиною.

shutterstock.com/Ermolaev Alexander

• Придбайте своїй дитині справний велосипед, який повноцінно придатний
для пересування дорогою, і на якому
можна безпечно перевозити шкільний
ранець.
• Переконайтеся, що коли ваша дитина їздить на велосипеді, вона завжди
одягнена у яскравий, помітний одяг із
світловідбиваючими елементами, які
необхідні для того, щоб водії могли
завчасно її побачити.
• Потренуйтеся разом із дитиною сідати
і вставати з велосипеда, проїжджати
повороти тощо, спочатку в місцях без
дорожнього руху, і тільки потім вже на
вулицях.
• Придбайте дитині велосипедний шолом разом з нею і завжди самі також
одягайте шолом.

Велосипедні шоломи та помітний одяг покращують видимість і безпеку вашої дитини
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Поради щодо подорожування до школи
на автомобілі

Перебуваючи за кермом, звертайте особливу увагу на дітей на дорозі та на інших менш
уважних учасників дорожнього руху

• Переконайтеся, що ваша дитина безпечно пристебнута в салоні автомобіля за допомогою відповідних систем
безпеки для дітей (дитячих сидінь/ременів). Шкільний ранець слід перевозити в зоні ніг або в багажнику.
• Привчіть свою дитину завжди сідати
і виходити з автомобіля тільки з боку
тротуару.
• Завжди самі поводьтеся зразково під
час дороги до школи та зі школи,

• особливо по відношенню до інших
менш уважних учасників дорожнього
руху Проявляйте особливу пильність
до пішоходів та велосипедистів, дітей
та осіб літнього віку.
• Можливо, доцільно буде висадити дитину за кілька сотень метрів від школи, щоб частину шляху вона пройшла
пішки самостійно.
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Ми будемо раді проконсультувати вас
детальніше
У цій брошурі наведено декілька прикладів, які показують, що ваша дитина отримає найкращий догляд у разі нещасного випадку. Ми будемо раді розповісти вам
детальніше про загальний обсяг наших послуг та обов’язкові до виконання законодавчі вимоги.
Як зв’язатися з нами
компанія Unfallkasse Brandenburg
Адреса: Müllroser Chaussee 75, 15236 Frankfurt (Oder)
Адреса електронної пошти: hilfeleistung@ukbb.de
Вебсайт: www.ukbb.de
В будь-якому випадку, ви також можете звернутися за консультацією до вашої відповідної страхової установи. Щоб дізнатися, хто відповідає за вашу дитину, звернутися до адміністрації школи.
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