
(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— 2 сту дзе ня поз на ўве ча ры 
ў РАНС Ма ла дзе чан ска га ра ё-
на раз даў ся тэ ле фон ны зва-
нок, на які адказаў дзя жур ны 
па РУУС, — га во рыць Крыс ці на 
Ба рэй ка. — Ён па ве да міў, што 
ў вёс цы Но вай за га рэў ся жы лы 
дом. Ка лі ра таваль ні кі пры еха лі 
на мес ца па дзей, вы свет лі ла ся, 
што моц ныя апё кі атры маў гас-
па дар — на ім за га рэ ла ся воп-
рат ка, па цяр пе лі ад агню і ша фа 
з ды ва ном. Як раз по бач з до мам 
па ву лі цы пра хо дзі лі муж чы на і 
жан чы на. Яны за ўва жы лі вод-
бліс кі по лы мя ў вок нах, увай шлі 
ў ха ту і па ту шы лі агонь яшчэ да 
пры ез ду ра таваль ні каў. Але вось 
пад руч ны мі срод ка мі прый сці на 
да па мо гу гас па да ру до ма ака за-
ла ся не маг чы ма. Яго эк стран на 
шпі та лі за ва лі ў рэ ані ма цый нае 
ад дзя лен не баль ні цы. Па пя рэд ні 
ды яг наз — сто пра цэнт ны тэр міч-
ны апёк ску ры 3-й і 4-й сту пе няў. 
Апё кі атры ма лі і ды халь ныя шля-
хі. Пра па ку та ваў шы кры ху больш 

за су ткі, 4 сту дзе ня 65-га до вы 
муж чы на па мёр. Пры чы на па-
жа ру па куль вы свят ля ец ца. Але 
най больш ве ра год ная вер сія — 
не асця рож нае абы хо джан не з 
лёг ка ўзга раль ны мі вад ка сця мі 
пад час рас паль ван ня пе чы.

А 8 сту дзе ня ра за рваў ся ацяп-
ляль ны ка цёл на цвёр дым па лі ве, 
які аба гра ваў жы лы дом у Лю ба-
ні. Уз га ран ня, на шчас це, не ад-
бы ло ся. Ні хто не па цяр пеў. Але 
на ступ ствы лёг кі мі так са ма не 
на за веш — аб ва лі ла ся цаг ля ная 
сця на на пло шчы ў 30 квад рат-
ных мет раў. Ад кат ла і ка цель най 
за ста лі ся ад ны рэшт кі.

Што ж ра біць, ка лі сіс тэ ма 
ацяп лен ня ў до ме за мерз ла? 
Вы зна чыць, што ў тру бах утва-
ры ла ся ле дзя ная «проб ка», 
вель мі прос та — пры ад кры тых 
за пор ных ме ха ніз мах цыр ку ля-
цыя ва ды не ідзе, а ціск на ма-
но мет ры па чы нае пе ра вы шаць 
да пу шчаль ныя па каз чы кі для 
кат ла. Ада грэць яе мож на пры 
да па мо зе га ра ча га пяс ку, ва ды 
ці спе цы яль на пры зна ча на га для 

гэ та га пры бо ра. Браць на ўзбра-
ен не сю жэ ты ста рых кі на сту жак, 
ка лі тру бы ада гра ва лі ад кры тым 
аг нём па яль най лям пы, ка тэ га-
рыч на за ба ро не на — гэ та мо жа 
пры вес ці да па жа ру. Асаб лі вую 
ўва гу на дай це га ры шчам — ме-
на ві та там рас шы раль ныя ба-
кі за мяр за юць час цей за ўсё, 
асаб лі ва ка лі яны не ўцеп ле ны 
або ка лі па па мяш кан ні гу ля юць 
скраз ня кі.

Але сум ным чэм пі ё нам ся род 
маг чы мых вер сій па жа раў у Мін-
скай воб лас ці стаў сё ле та пе ра-
грэў пе чак. Іх на збі ра ла ся за час 
моц ных ма ра зоў аж но 6 вы пад-
каў! Праў да, па цяр пе лых ня ма. А 
вось з-за не ахай нас ці ра зы гра-
ла ся тра ге дыя ў вёс цы Ста рая 
Мёт ча Ба ры саў ска га ра ё на 5 сту-
дзе ня. А 10-й ра ні цы па сту пі ла па-
ве дам лен не аб тым, што га рыць 
дом. Праз 15 хві лін ра таваль ні кі 
знай шлі пад ста лом і вы нес лі на 
ву лі цу не пры том на га 86-га до ва-
га гас па да ра, які жыў адзін. Праз 
дзе сяць хві лін ура чы кан ста та ва лі 
яго смерць. Пас ля вы свет лі ла ся, 
што печ ку муж чы на пе ра тва рыў 
у склад воп рат кі...

Ха ла до выя траў мы: 
ры зы ка за ста ец ца

Больш за дзве сот ні ча ла век 
у Бе ла ру сі звяр ну лі ся ад па чат-
ку го да да ўра чоў з ха ла до вы мі 
траў ма мі — пе ра аха ла джэн нем 
і аб ма ра жэн нем ка неч нас цяў. 
Час цей за ўсё цер пяць ад ма ро-
зу ву шы, ру кі і но гі. Як тлу ма чы-
лі са мі па цяр пе лыя, хтось ці з іх 
вы ска чыў на 5 хві лін на ву лі цу, 
а шап ку не над зеў. Дру гі ўпус-
ціў клю чы ў су мёт і шу каў іх там 
го лы мі ру ка мі. Трэ ці за быў до ма 
паль чат кі. Бы лі на ват і тыя, хто 
пры гу біў спірт но га і... пры лёг па-
спаць на сне зе.

Па па пя рэд няй ін фар ма цыі, 
моц ныя ма ра зы ста лі пры чы най 
шас ці смер цяў у кра і не. Ад нак, як 
за зна чы лі ў Мі ніс тэр стве ахо вы 
зда роўя, пра дак лад ную пры чы-
ну гі бе лі лю дзей ка заць па куль 
заў час на — трэ ба да ча кац ца 
вы ні каў су до вай ме ды цын скай 
экс пер ты зы. 

На пры кан цы ж тыд ня на зме-
ну па ляр на му хо ла ду прый дзе 
вет ра нае на двор'е з не вя лі кім 
«мі ну сам». А зна чыць, ры зы ка 
атры ман ня ха ла до вых траўм за-
ста ец ца, хоць і не бу дзе та кой 
вост рай.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. 
schklennik@zviazda.by
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Пры аха ладжэн ні 
не аб ход на як ма га хут чэй 
са грэц ца і ад на віць 
кро ваз ва рот у па шко джа ных 
хо ла дам ткан ках.

У цёп лым па мяш кан ні трэ ба зняць 
за мёрз лае адзен не. Пры аб ма ра жэн ні 
1 сту пе ні аха ло джа ныя ўчаст кі трэ ба са-
грэць да па чыр ва нен ня цёп лы мі ру ка мі, 
лёг кім ма са жам, рас ці ран нем шарс ця ной 
тка ні най, ды хан нем, пас ля ча го на клас ці 
ват на-мар ле вую па вяз ку. Пры аб ма ра-
жэн ні 2—4 сту пе ні хут кае са гра ван не, 
ма саж і рас ці ран ні ра біць не вар та. Вы-
клі кай це ўра ча. Тым ча сам на па шко джа-
ную па верх ню мож на па клас ці па вяз ку з 
доб рай цеп ла іза ля цы яй (слой мар лі — 
тоў сты слой ва ты — слой мар лі — цы ра-
та або гу ма вая тка ні на). Па шко джа ныя 
ка неч нас ці фік су юць з да па мо гай фа не-
ры, кар до ну, пры бін тоў ва ю чы іх звер ху 
па вяз кі. У якас ці цеп ла іза ля цыі мож на 

вы ка рыс тоў ваць ва тоў кі, фу фай кі, шарс-
ця ную тка ні ну.

Па цяр пе ла му трэ ба даць га ра чае піц-
цё, га ра чую ежу.

Нель га рас ці раць аб ма ро жа ныя ўчаст-
кі сне гам, каб не па шко дзіць са су ды і не 
за нес ці ін фек цыю. Нель га са гра ваць аб-
ма ро жа ныя ка неч нас ці ка ля вог ні шча, 
са мім пры мя няць грэл кі і ін шыя кры ні цы 
цеп лы ні, а так са ма рас ці рац ца тлу шчам 
або спір там — усё гэ та па гар шае аб ма-
ра жэн не.

Пры агуль ным лёг кім пе ра аха ладжэн ні 
мож на са грэц ца ў цёп лай ван не пры па-
чат ко вай тэм пе ра ту ры 24 гра ду сы, якую 
па сту по ва па вы сіць да нар маль най тэм-
пе ра ту ры це ла. Пры ся рэд няй і цяж кай 
сту пе ні агуль на га аха ладжэн ня з па ру-
шэн нем ды хан ня і кро ва зва ро ту трэ ба як 
ма га хут чэй звяр тац ца ў баль ні цу, на гад-
вае ўрач-ва ле о лаг Ле а нід МЯ ЛЕШ КА

�

Пер шая да па мо гаПер шая да па мо га  ��

Са грэць ды хан нем

У ДТЗ 
па цяр пе лі дзе ці

Ава рыі ад бы лі ся ў Стаўб цоў скім ра ё не 
і Пскоў скай воб лас ці

Учо ра ка ля 8 га дзін ра ні цы ў служ бу вы ра та ван ня па сту-
пі ла па ве дам лен не пра да рож на-транс парт нае зда рэн не 
па блі зу вёс кі За луж жа Стаўб цоў ска га ра ё на. Па трэб на 
бы ла да па мо га ў дэ бла кі роў цы ча ла ве ка, апроч та го ў 
ава рыі па цяр пе лі дзе ці.

Зда рэн не ад бы ло ся на тра се Брэст — Мінск: су тык ну лі ся 
два мік ра аў то бу сы, адзін з якіх быў марш рут ным так сі, рас ка-
за лі пад ра бяз нас ці ў Мін скім аб лас ным упраў лен ні МНС. У ім 
зна хо дзі лі ся кі роў ца і 15 па са жы раў, з якіх шас цё ра — дзе ці. 
Гэ та бы лі школь ні кі 6, 8 і 9—10 кла саў з Іва на ва, якія ў су пра-
ва джэн ні пе да го га на кі роў ва лі ся на азда раў лен не ў дзі ця чы 
ла гер «Зуб ра ня». У вы ні ку ава рыі дзе ці атры ма лі ня знач ныя 
траў мы ў вы гля дзе ўда раў. Іх да ста ві лі ў дзі ця чае ад дзя лен не. 
Пе да го га ра та валь ні кам да вя ло ся да ста ваць з марш рут на га 
так сі пры да па мо зе спе цы яль на га гід раў ліч на га ін стру мен та. 
Жан чы на 1983 го да на ра джэн ня шпі та лі за ва ная ў баль ні цу 
ў Стоўб цах з па да зрэн нем на пе ра лом і вы віх сцяг на. Ін шыя 
шас цё ра па са жы раў марш рут кі са ма стой на пра сле да ва лі да 
мес ца пры зна чэн ня. Кі роў ца ін ша га мік ра аў то бу са пас ля ме ды-
цын ска га агля ду ад шпі та лі за цыі ад мо віў ся. Пры чы ны ава рыі 
ўдак лад ня юц ца.

І ўчо ра ж у ДТЗ па тра пі лі бе ла рус кія дзе ці ў Пскоў скай воб-
лас ці: тут фу ра ўрэ за ла ся ў аў то бус, які іх пе ра во зіў. Ава рыя 
ад бы ла ся ў Стру га-Крас нен скім ра ё не. У на се ле ным пунк це 
Рот ны Двор ве лі ка груз ны аў та ма біль су тык нуў ся ў аў то бу сам. 
Згод на з па пя рэд ні мі звест ка мі, за гі ну лых ня ма, пяць ча ла век 
атры ма лі ня знач ныя траў мы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

Ха лод ны сту дзень 2017-га

Хто са пса ваў 
ста ліч нае па вет ра?

Ра ні цай 10 сту дзе ня ў мно гіх ра ё нах Мін ска з'я ві ла ся сму га. 
А ў па вет ры па чаў лу наць пры кмет ны пах га ру. Не спа кой 
жы ха роў ста лі цы "па да гра ва лі" па ве дам лен ні з су сед няй 
Поль шчы, дзе з-за смо гу ў буй ных га ра дах бы ла аб' яў ле на 
тры во га. Та му, на пер шы по гляд, бы ло б ла гіч на аб' яд наць 
гэ тыя аб ста ві ны пры чын на-вы ні ко вай су вяз зю. Ад нак...

— Ка ле гі з Брэс та і Грод на не па ве дам ля юць аб тым, што ў 
іх пе ра вы ша ны ўзро вень за брудж ван ня па вет ра. Зна чыць, смог 
з Поль шчы да Мін ска дай сці не мог. Ін фар ма цыі пра вы кі ды на 
пра мыс ло вых прад пры ем ствах да нас так са ма не па сту па ла, — 
пра ка мен та ваў сі ту а цыю афі цый ны прад стаў нік Мінск ага га-
рад ско га ўпраў лен ня МНС Аляк сандр ПА ПКО.

Кроп кі над "і" рас ста ві лі ў Гід ра ме це.
— Так, уз ро вень во кі саў вуг ля ро ду і азо ту ў ат мас фе ры пры-

кмет на па вя лі чыў ся. Са мая вы со кая кан цэнт ра цыя гэ тых рэ чы ваў 
на зі ра ец ца на ўсхо дзе го ра да, — па ве да мі ла на чаль нік ін фар ма-
цый на-ана лі тыч на га ад дзе ла ма ні то рын гу ат мас фер на га па-
вет ра Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 
ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га 
ася род дзя Баг да на КА ЗЯ РУК. — У ін шых ра ё нах гра ніч на да-
пу шчаль ныя кан цэнт ра цыі не пе ра вы ша ны. А ўсё вель мі прос та. 
Лю дзі, якія жы вуць у пры га ра дзе Мін ска і ў пры ват ным сек та ры, 
ста лі больш спа жы ваць па лі ва на ацяп лен не з-за моц ных ма ра зоў. 
Ад па вед на, па вя лі чы лі ся і вы кі ды. Ка лі ў па пя рэд нія дні паў ноч ны 
ве цер вы цяс няў шкод ныя рэ чы вы са ста ліч на га па вет ра, то ця пер 
у Мін ску на зі ра ец ца штыль. Да та го ж па вы сі ла ся віль гот насць. 
Вось та му і ад чу ва ец ца ў па вет ры пах га ру.

Сі ноп ты кі на кі ра ва лі па пя рэ джан ні пра мыс ло вым прад пры ем-
ствам, хоць і ка жуць, што аб ві на вач ваць іх ва ўтва рэн ні бя гу чай 
сі ту а цыі з па вет рам ня пра віль на. Па па пя рэд ніх пра гно зах, з 
чац вяр га ў пры ста ліч чы зноў за дзьме ве цер і аб ста ноў ка па леп-
шыц ца.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. schklennіk@zvіazda.by

Экі паж пад кі-
раў ніц твам Сяр-
гея ВЯ ЗО ВІ ЧА 
за вяр шыў сё мы 
этап ра лі-рэй ду 
на пя тым мес цы 
і на блі зіў ся да 
пер шай дзя сят кі ў 
агуль ным за лі ку.

Сё мы этап ака заў ся до сыць не бяс-
печ ным з-за пра ліў ных даж джоў, якія 
аб ры ну лі ся на Ба лі вію, дзе пра хо дзі лі 
гон кі. З-за та кіх умоў ар га ні за та ры вы-
ра шы лі прак тыч на ўдвая ска ра ціць спец-
учас так — да 161 км. Част ка марш ру-
ту прай шла па тра се шос та га ад рэз ка 
гон кі, які ра ней ад мя ні лі з мер ка ван няў 
бяс пе кі.

На пра хо джан не спец участ ка МА Зу 
Сяр гея Вя зо ві ча спат рэ бі ла ся 1 га дзі на 
47 хві лін, бе ла рус са сту піў пе ра мож цу — 
гон шчы ку ка ман ды «Ка мАЗ-май стар» 
Дзміт рыю Сот ні ка ву ўся го 5 хві лін. На пе-
ра дзе экі па жа Сяр гея Вя зо ві ча так са ма 
ака за лі ся тры гру за ві кі Іvесо, у тым лі ку 
га ланд ца Жэ ра ра дэ Роя, які лі дзі руе ў 
гон цы па су ме ся мі эта паў.

У агуль ным за лі ку Сяр гей Вя зо віч пад-
ня ўся на 16-е мес ца. Лі да рам гон кі за-
ста ец ца Жэ рар дэ Рой, яко му за раз наш 
экі паж са сту пае 3 га дзі ны 25 хві лін.

Яшчэ адзін бе ла рус кі экі паж пад кі-
раў ніц твам Аляк сея Віш неў ска га фі ні-

ша ваў на сё мым эта пе на 16-й па зі цыі. 
У ге не раль най кла сі фі ка цыі ён за хоў вае 
20-е мес ца. МАЗ Аляк санд ра Ва сі леў ска-
га з-за пра ко лу фі ні ша ваў толь кі 20-м.

— Тро хі за сму ча ныя тым, што спец-
учас так ска ра ці лі, па коль кі мы ста ра ем-
ся вы ка рыс тоў ваць лю бую маг чы масць, 
каб па вы сіць свае па зі цыі. Спец учас так 
прай шлі ўпэў не на, ад нак без не аб ход-
нас ці ста ра лі ся не ры зы ка ваць — ліў-
ні раз мы лі боль шую част ку тра сы. На 
жаль, Аляк сандр Ва сі леў скі пра ка лоў 
ко ла, якое прый шло ся эк стран на за мя-

няць, та му ён фі ні ша ваў не ў пер шай 
дзе сят цы, — ад зна чы лі ў ка ман дзе 
«МАЗ-СПОР Таў та».

На ступ ны вось мы этап пры вя дзе 
гон шчы каў у ар ген цін скі го рад Саль та. 
Пра цяг ласць спец участ ка там, мяркуец-
ца, скла дзе 492 км, ад нак ар га ні за та ры 
мо гуць унес ці зме ны ў марш рут. Ча ка ец-
ца, што на ўчаст ку гэ та га эта пу экі па жы 
су тык нуц ца з сур' ёз ны мі пе ра шко да мі ў 
вы гля дзе пя шча ных дзюн.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. 
lobazhevich@zviazda.by

СЛЕД У СЛЕД Аў та гон шчы кі МА За 
ска ра ча юць ад ста ван не ад лі да раў «Да ка ра-2017»

� ТЫМ ЧА САМ
З ма ро зам 

лепш не жар та ваць
Чар го вая ах вя ра вя лі кіх ма ра зоў — у Ма гі лёў-

скай воб лас ці. У Ча вус кім ра ё не ка ля свай го до ма ў 
вёс цы Ка па ні зной дзе ны труп 78-га до ва га пен сі я не-
ра. Па пя рэд ні ды яг наз смер ці — пе ра аха ла джэн не. 
Гэ та ўжо трэ цяя ах вя ра на Ма гі лёў шчы не з мо ман ту 
ўзмац нен ня ма ра зоў. У спі се так са ма 31-га до вы 
баб руй ча нін і 57-га до вы бы хаў ча нін.

Па ін фар ма цыі Ма гі лёў ска га аб лас но га цэнт ра 
эк стра най ме ды цын скай да па мо гі, толь кі за су-
ткі з 9 на 10 сту дзе ня з ха ла до вы мі і га ла лёд ны мі 
траў ма мі ва ўста но вы ахо вы зда роўя воб лас ці звяр-
ну лі ся 106 ча ла век, у тым лі ку 8 дзя цей. У па цяр-
пе лых — аб ма ра жэн не ка неч нас цяў, ву шэй аль бо 
агуль нае пе ра аха ла джэн не.

У Ма гі лё ве быў вы па дак, ка лі да па мо га ўра чоў 
спат рэ бі ла ся 14-га до ва му пад лет ку, які ліз нуў на 
ма ро зе ме та ліч ны прад мет і пры ліп да яго. Па куль 
еха ла хут кая да па мо га, сяб ры (па па ра дзе ме ды каў) 
ра та ва лі та ва ры ша з да па мо гай ва ды па ка ё вай тэм-
пе ра ту ры. Гэ та, ка жуць спе цы я ліс ты, адзі ны спо саб 
вы зва ліц ца без бо лю.

Баб руй скія ра та валь ні кі на пра ця гу апош ніх не-
каль кіх дзён трой чы вы яз джа лі да за лож ні каў вя лі кіх 
ма ра зоў. Да па мо га спат рэ бі ла ся ся мей най па ры, у 
якой пас ля за праў кі са ляр кай за глух ма тор лег ка во-
га аў та ма бі ля, даль на бой шчы ку, у яко га раз ра дзіў ся 
аку му ля тар, і... ДАІ, якая па ве да мі ла, што на аў та-
ма біль ным каль цы «за мерз» па са жыр скі «гар мо нік» 
і пе ра шка джае ру ху ас тат ня га транс пар ту.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zіgulya@zvіazda.by


