
Як захиститись 

 
Перше, що необхідно запам’ятати: якщо пси вас обгавкують, це абсолютно 

не значить, що вони збираються напасти. В цьому випадку ні за що не можна 
тікати: спокійно беріть дитину за руку і, по можливості не обертаючись до тварин 
спиною, переходьте на другу сторону або так само спокійно заходьте в найближчий 
під`їзд. 

Собаки зазвичай нападають або спереді, вивертаючись від ударів 
обороняючогося, або ззаду, збиваючи людину з ніг. Якщо все-таки пес вирішив 
спробувати вас на смак, не будьте пасивні - падати і закривати лице руками дуже 
небезпечно. Як не банально це звучить, але в сутичці з собачою сворою кращий 
захист - це напад. 

Оборонятися від собак теж треба вміло. Найбільш вразливі їхні місця - це 
переносиця (і сам ніс), потилиця, тім’ячко, грудна клітка і, вибачте, геніталії - 
туди і треба бити остервенівшу тварину кулаками чи палкою (взагалі, всім, що 
попадеться під руку). 

Якщо на вас несеться пес, не пробуйте сховати дитину за спину - краще 
візьміть її на руки, підніміть як можна вище (тільки не на витягнуті руки) і 
відбивайтеся ногами. Не втрималися і впали? Прикрийте малюка своїм тілом, а 
собаці на розтерзання підставте власну руку - як тільки вона в неї вчипіться, бийте 
звіра чим зможете (бажано при цьому попадати по перерахованих вище органах!). 
Є і ще один спосіб: швидко зняти верхній одяг і, притулившись до стіни (якщо діло 
проходить поруч з якою-небудь спорудою), виставити перед собою на руці пальто, 
плащ чи куртку. Тварина інстинктивно схопить цей "щит" і потягне його на себе. 
Ваша задача не випустити річ з рук і в той момент, коли пес буде особливо її 
шарпати, різко вдарити його носком взуття в горло. Головне - щоб не коїлося, 
зберігайте спокій. 

 
Хитрощі, які можуть зупитини собаку: 

 
Постарайтеся вгамувати свій страх. Інакше собаки його відчують і будуть мати 

перевагу над вами. Викличте в себе спокій і впевненість. 
Не дивіться тварині в очі. Вони це сприймають, як виклик. 
Можете спокійно, впевнено і твердо сказати, але не кричати "Пішов!", "Фу!". Але, 
якщо ваш голос може прозвучати налякано і тихо, то краще промовчати. 
Пригощу піску кинути так, щоб він попав звіру в очі і в пащу. 
Вчасно розкрита парасоля - тварина здивується такій несподіваній перегородці і, 
швидше за все, зупиниться. 

Якщо на вас біжить собака з відкритою пащею - підставте їй сумку, і поки вона 
буде утримувати здобич зубами, постарайтеся знешкодити тварину ударами по 
названих вище вразливих місцях. 


