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Дзей ні чаць 
на па пя рэ джан не, 
не за бы ва ю чы 
пра мі ну лае

Па якую да па мо гу бе ла ру-

сы мо гуць звяр нуц ца ў Чыр во ны 

Крыж?

— На ша ар га ні за цыя — най буй-
ней шая ў Бе ла ру сі з гу ма ні тар ным 
кі рун кам. Мае амаль ста га до вую гіс-
то рыю і аб' яд ноў вае 440 су пра цоў ні-
каў, звыш 16 ты сяч ва лан цё раў і ка ля 
міль ё на чле наў па ўсёй кра і не, — за-
зна чы ла ге не раль ны сак ра тар Бе-

ла рус ка га та ва рыст ва Чыр во на га 

Кры жа (БТЧК) Воль га МЫЧ КО.

Ле тась ка ля 50 ты сяч бе ла ру саў, 
якія апы ну лі ся ў над звы чай ных і кры-
зіс ных сі ту а цы ях, атры ма лі да па мо-
гу ад ар га ні за цыі. 11 ва лан цёр скіх 
атра даў хут ка га рэ ага ван ня (а гэ та 
больш за дзве сот ні ча ла век па ўсёй 
кра і не) га то выя ў лю бы мо мант ака-
заць гу ма ні тар ную і псі ха са ма тыч-
ную да па мо гу на сель ніц тву. Акра мя 
та го, ар га ні за цыя кла по ціц ца і аб пе-
ра ся лен цах з Да не цкай і Лу ган скай 
аб лас цей, якія жы вуць у Бе ла ру сі і 
зна хо дзяц ца ў асаб лі ва ўраз лі вым 
ста не.

— Па коль кі ар га ні за цыя ўва хо-
дзіць у Дзяр жаў ную сіс тэ му па па пя-
рэдж ван ні і лік ві да цыі над звы чай ных 
сі ту а цый, то адзін з клю ча вых кі рун-
каў дзей нас ці — на ву чан не гра ма-
дзян на вы кам пер шай да па мо гі. Гэ-
тыя ве ды па він ны за свой вац ца яшчэ 
пад час за ня ткаў у шко ле, ад нак ка лі 
ў рэ аль ным жыц ці зда ра ец ца бя да, 
то толь кі адзін кі здоль ныя за сце раг-
чы ся бе і да па маг чы ін шым, — па ве-
да міў спе цы я ліст БТЧК па пер шай 

да па мо зе Ва сіль СКУ БІ ЛАЎ.

Бе ла рус кае та ва рыст ва Чыр во-
на га Кры жа за пра шае ўсіх ах вот ных 
бяс плат на прай сці 16-га дзін ны курс 
па ака зан ні пер шай да па мо гі. Як вы-
ра та ваць ча ла ве ка, ка лі вы зна хо дзі-
це ся на пля жы ў ад ных плаў ках, а пад 
ру кой ня ма ап тэч кі? Як пра віль на вы-
зна чыць стан, у якім зна хо дзіц ца па-
цяр пе лы, па пер шых сімп то мах? Ды 
і што ра біць, каб не на шко дзіць ні са-
бе, ні лю дзям у над звы чай най сі туа-
цыі? Уся му гэ та му мож на на ву чыц ца 
ў пра фе сі я на лаў Чыр во на га Кры жа, 
а пры па спя хо вым пра хо джан ні кур-
са — атры маць сер ты фі кат між на-
род на га ўзо ру. Час та пра вод зяц ца 
і асоб ныя май стар-кла сы і трэ нін гі з 
роз ны мі ўхі ла мі па ака зан ні пер шай 
да па мо гі. На прык лад, для ма ла дых 
мам ці па жы лых лю дзей. Да рэ чы, ва-
лан цё ры ІІ Еў ра пей скіх гуль няў так-
са ма пра хо дзяць на ву чан не ў Чыр-
во ным Кры жы.

— Ад наў лен не ся мей ных су вя-
зяў — яшчэ адзін кі ру нак, які ак тыў-
на раз ві ва ец ца ў на шай ар га ні за цыі. 
Ва лан цё ры і су пра цоў ні кі да па ма га-
юць бе ла ру сам знай сці сва я коў па 
ўсім све це, кан такт з які мі згу біў ся 
ў вы ні ку ўзбро е ных кан флік таў, міг-
ра цыі ці сты хій ных бед стваў, — рас-
ка заў спе цы я ліст БТЧК па по шу ку 

Іда эль ГЕ РЭ РА. — Бе ла ру сы час-
цей за ўсё звяр та юц ца з за пы та мі па 
сва я ках, якія знік лі без вес так пад-
час Дру гой су свет най вай ны. Мы да-
па ма га ем і ў пы тан нях вы свят лен ня 
дак лад ных мес цаў па ха ван ня за гі ну-
лых бай цоў. По шу ка выя маг чы мас ці 
ў Чыр во на га Кры жа да во лі вя лі кія: 
бе ла рус кае та ва рыст ва цес на су-
пра цоў ні чае з ар хі ва мі, ва ен ны мі 
ка мі са ры я та мі, ка ле га мі з на цы я-
наль ных та ва рыст ваў ін шых кра ін, 
а так са ма з Між на род най служ бай 
по шу ку ў Гер ма ніі. Ка лі ва шы сва-
я кі за гі ну лі за ме жа мі Бе ла ру сі, то 
спе цы яль ная да вед ка, вы да дзе ная 
Чыр во ным Кры жам, дае пра ва на-
ве даць іх па ха ван ні двой чы ў год па 
бяс плат най ві зе.

Ган на КУ РАК.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Спы тац ца ў эка бо та, у які кан-
тэй нер па клас ці пэў нае смец це 
або як па збег нуць на за па шван-
ня ад хо даў, мож на не толь кі на 
сай це, але і ў ме сен джа ры «Тэ-
ле грам». Да стат ко ва ўвес ці 
ла гін @ЕсоіdеаBоt і на ціс нуць 
кноп ку «За пус ціць». Не ўза ба ве 
па доб ная маг чы масць з'я віц ца і 
на не каль кіх ін шых эка ла гіч ных 
сай тах, ка жуць рас пра цоў шчы кі. 
Акра мя та го, вір ту аль ны па моч нік 
бу дзе «ву чыц ца», каб ад каз ваць 
на боль шую коль касць пы тан няў, 
што ці ка вяць лю дзей.

— Пе ра пра цоў ка сён ня не 
вы ра шае праб ле му смец ця гла-
баль на, — ка жа Яў ген Ла ба-
наў. — Трэ ба сы хо дзіць ад ад-
на ра зо ва га сты лю жыц ця, і наш 
ро бат пад каз вае не толь кі 
ра зум ныя спо са бы па-
зба віц ца ад смец ця, 
але і ра іць эка ла гіч на 
дру жа люб ныя аль тэр-
на ты вы ад на ра зо вым 
та ва рам, ад якіх нель га 
па зба віц ца пас ля вы ка-
ры стан ня інакш, як вы-
кі нуць на звал ку.

Зя лё ны 
кан тэй нер: 
аль бо мы, 
паш тоў кі, 
кар дон кі

Бе ла ру сы час та су ты-
ка юц ца з цяж кас ця мі пры 
сар ці роў цы смец ця і ва га юц ца, 
у які ж кан тэй нер яго па клас ці, 
бо на рын ку іс нуе шмат та ва раў, 
асаб лі ва ўпа коў кі, зроб ле ных з 
ма тэ ры я лаў, якія скла да на ідэн-
ты фі ка ваць.

«Звяз да» ра зам са спе цы я-
ліс там уста но вы «Апе ра тар дру-
гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў» 
па спра ба ва ла ра за брац ца, што і 
ча му мож на ці нель га вы кід ваць 
асоб на.

У зя лё ны кан тэй нер для ма ку-
ла ту ры сме ла мож на кі даць па-
пе ру з офі саў: ліс ты, кан вер ты, 
ка ля ро вую па пе ру, ка лен да ры, 
паш тоў кі, па пе ру для на та так. 
Асоб на ра яць збі раць і ста рыя 
аль бо мы, блак но ты, сшыт кі, што-
дзён ні кі, га зе ты і ча со пі сы. Перш 
чым ад пра віць у смец це, з усіх гэ-
тых рэ чаў трэ ба да стаць са шчэп-
кі, ско бы, клей кія і плас ты ка выя 
ўстаў кі, спру жы ны.

Асоб на вы кід ваць мож на так-
са ма па пя ро вую ўпа коў ку: кар-
дон кі ад цу ке рак, кар дон ныя кан-
тэй не ры ад яек, па пя ро выя па ке-
ты, упа коў кі з па пе ры ад цук ру, 
му кі і ін ша га. Пры гэ тым вар та 
па мя таць: ва ўпа коў цы не па він на 
быць рэшт каў ежы.

— Ліш нія кам па не нты ў дру-
гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур сах 
(ДМР) не толь кі ўсклад ня юць іх 
пе ра пра цоў ку, але і ро бяць гэ ты 
пра цэс больш да ра гім, та му іх трэ-
ба вы да ляць з ма ку ла ту ры, перш 
чым па збаў ляц ца ад яе, — тлу ма-
чыць Ні на КУЛЬ БЕ ДА, га лоў ны 

спе цы я ліст па ін фар ма цый най 

ра бо це дзяр жаў най уста но вы 

«Апе ра тар дру гас ных ма тэ ры-

яль ных рэ сур саў».
У ма ку ла ту ру нель га вы кі даць: 

бруд ныя кар дон кі з-пад пі цы, фо-
та здым кі на па пе ры, ад на ра зо вы 
па пя ро вы по суд, па пе ру, якая па-
кры та ме та ліч ным ці плас ты ка-
вым сло ем, сур вэт кі, пер га мент, 
хруст кія фак сы і чэ кі, па пя ро выя 
руч ні кі, ту а лет ную па пе ру і тэт ра-
па кі з-пад ма ла ка, 
со каў.

— Усе гэ-
тыя рэ чы нель га 
вы ка рыс тоў ваць на 
па пя ро вых фаб ры ках як сы ра ві-
ну для дру гас ных вы ра баў з-за 
не вы да ля емых з іх за брудж ван-
няў, або та му, што яны ўтрым лі-
ва юць ін шыя, не па пя ро выя слаі, 
якія цяж ка ад дзя ліць, — ка жа спе-
цы я ліст. — Та му ўсё пе ра лі ча нае 
вы кі дай це ў звы чай нае бы та вое 
смец це.

Жоў ты кан тэй нер: 
ПЭТ-бу тэль кі, 
па ке ты, бля шан кі

З плас ты ка вых ёміс тас цяў 
трэ ба вы да ліць рэшт кі змес ці ва, 
мыць іх неаба вяз ко ва, ра іць спе-
цы я ліст. Збі раць асоб на вар та 
плас ты ка выя бу тэль кі ад ва ды, 
на по яў і ма ла ка, шам пу няў, вад-
ка га мы ла, ге ляў для ду шу, з-пад 
бы та вой хі міі і мы ю чых срод каў. 
Бу тэль кі з-пад алею, плас ты ка-
выя кор кі для бу тэ лек і ўпа коў кі 
ад яек з мар кі роў кай «1» так са-
ма пры дат ныя для пе ра пра цоў кі. 
Па ке ты з-пад ма ла ка пе ра пра-

цоў ва юц ца част ко ва, але і іх так-
са ма лепш кі даць у плас ты ка вае 
смец це.

— Усё гэ та пад ля гае пе ра пра-
цоў цы. На крыў кі ад ПЭТ-бу тэ-
лек, пра якія час та пы та юц ца, ці 
вы кід ваць іх ра зам з бу тэль ка мі, 
са праў ды вы раб ля юц ца з ін ша га 
ві ду плас ты ку, які тым не менш 
так са ма пе ра пра цоў ва ец ца, та му 
асоб на іх вы кід ваць не вар та, — 
раіць Ні на Куль бе да.

Роз на ка лі бер ныя па ке ты: 
фа со вач ныя, з руч ка мі, па ке ты-
май кі — так са ма плас ты ка вае 
смец це. Перш чым вы кі нуць яго, 
не аб ход на пра ве рыць, каб там не 
за ста ло ся ін ша га смец ця.

Шчыль ная плён ка ад цяп ліц, 
упа ко вач ная плён ка, на прык лад, 
ад бы та вой тэх ні кі, так са ма вар-

тыя та го, каб не 
в ы -

кід ваць іх у агуль нае смец це.
— Гэ та ка рыс ная дру гас ная 

сы ра ві на, з якой у кра і не вы раб-
ля юць роз ныя рэ чы: ад бы та вых 
да бу даў ні чых, — пад крэс лі вае 
Ні на Куль бе да. — Укла ды шы ў 
скрын кі для крох кіх вы ра баў, якія 
звы чай на ро бяц ца з пе нап лас ту, 
так са ма сме ла вы кід вай це ў кан-
тэй нер для плас ты ку. Яны пад ля-
га юць пе ра пра цоў цы.

Цвёр дыя пласт ма са выя вы-
ра бы на кшталт та зоў, ка ніст раў, 
вёд раў, — так са ма ў плас тык. 
У жоў ты кан тэй нер па він ны трап-
ляць і тэт ра па кі з-пад со каў і ма-
ла ка.

Як ні дзіў на, але кан сер ва выя 
і алю мі ні е выя бля шан кі так са ма 
рэ ка мен ду юць вы кід ваць у кан-
тэй нер для плас ты ку або за нес ці 
ў пункт на рых тоў кі.

— Для ме та ліч най упа коў кі ў 
нас ня ма асоб ных кан тэй не раў, 
бо гэ та га ві ду смец ця ўтва ра ец-
ца не так шмат. Ад нак ад хо ды з 
кан тэй не раў для ДМР усё роў на 
яшчэ раз сар ту юц ца, і бля шан кі 
з іх да ста нуць асоб на. Перш чым 
вы кі нуць, вы да лі це з іх рэшт кі 

ежы, — рэ ка мен дуе прад стаў ні-
ца Апе ра та ра.

У плас тык нель га вы кі даць: 
мяк кія лат кі для яек з ус пе не на га 
по лі сты ро лу, пра клад кі, там по ны, 
пам пер сы, фаль гу, СД-дыс кі, аб-
горт кі ад цу ке рак, маг ні та фон ныя 
ка се ты, ад на ра зо вы по суд усіх 
мар кі ро вак.

Ёміс тас ці з-пад дэ ка ра тыў най 
кас ме ты кі, упа коў кі ад чып саў, 
бе лыя ба нач кі ад смя та ны і ёгур-
таў, зуб ныя шчот кі і цю бі кі ад па-
сты, — та ра, якую так са ма нель га 
збі раць у плас тык.

Мяк кая ўпа коў ка ад ма я нэ зу і 
кет чу пу, а так са ма моц на за бру-
джа ныя па ке ты, асаб лі ва з рэшт-
ка мі ежы, кан тэй не ру для плас ты-
ку гэ так жа су праць па ка за ны.

— З гэ тых рэ чаў не маг чы ма 
атры маць ка рыс ную дру гас ную 
сы ра ві ну з-за за брудж ван ня 

або та му што ў іх скам бі на-
ва ны роз ныя ма тэ ры я лы, і іх 
шлях — у звы чай нае смец-
це, — вы но сіць вер дыкт 
спе цы я ліст.

Сі ні кан тэй нер: 
бу тэль кі 
ад на по яў, 
бу тэ леч кі 
з-пад ле каў, 

сло і кі
На пэў на, пра сцей 

за ўсё ра за брац ца са 
шкля ным смец цем. 
Бу тэль кі ад на по яў: пі-
ва, ві на, шам пан ска га, 
га рэл кі ды ін шых — гэ-

та шкла та ра, якую не аб-
ход на вы кід ваць у спе цы яль ны 
кан тэй нер. Сю ды ж трэ ба клас ці 
шклян кі, у якіх ра ней бы лі ле кі ці 
дзі ця чае хар ча ван не. Сло і кі, са мо 
са бой, — так са ма шкло.

— Шкла та ра ак тыў на вы ка-
рыс тоў ва ец ца ў дру гас най вы-
твор час ці. З яе ро бяць но выя 
бу тэль кі і сло і кі. А шкла бой вы-
ка рыс тоў ва юць, на прык лад, для 
вы ра бу ке ра міч най пліт кі і да да-
юць у фар бу для на ня сен ня да-
рож най раз мет кі, — дзе ліц ца Ні на 
Куль бе да.

У шкла та ру нель га вы кі даць: 
крыш таль, люс тэр кі, лям пач кі, ке-
ра мі ку, фар фор, шкля ны по суд і 
шкло з мэб лі.

— Хоць гэ та так са ма шкло, 
але яно мае ін шы хі міч ны склад і 
не па ды хо дзіць для вы ра бу но вай 
шкля ной та ры, — аб грун тоў вае 
спе цы я ліст.

Што год у Бе ла ру сі ўтва ра ец ца 
ка ля чатырох мільёнаў тон цвёр-
дых бы та вых ад хо даў, і ад на шай 
сум лен нас ці і аду ка ва нас ці за ле-
жыць, каб ту ды не трап ля ла ка-
рыс ная сы ра ві на, год ная пра цяг-
ваць іс на ван не ў ін шых рэ чах.

Іры на СІ ДА РОК, фо та аў та ра.

КЛО ПАТ НЕ ЯНО ТА, 
А ЭКА БО ТА
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ля юць роз ныя рэ чы: ад бы та вых

б ў і і

ку гэ так ж
— З гэ

атры маць
сы ра ві н

або та
ва ны 
шлях
це, 
спе ц

с

з

та 
ход на вы
кан тэй нер
шклян кі, у
дзі ця чае х
са бой, — 

У Бе ла ру сі поў нас цю зня та за ба ро на 

на на вед ван не ляс ных угод дзяў. Пас ля 

пра цяг лых апад каў сі ту а цыя ў ляс ным 

фон дзе ста бі лі за ва ла ся, па ве да мі лі ў 

прэс-служ бе Мін ляс га са.

Там на га да лі, што ра шэн ні па ўвя дзен ні і 
зняц ці за ба ро ны на на вед ван не ля соў пры-
ма юц ца мяс цо вы мі ор га на мі ўла ды па ха дай-
ніц тве ле са гас па дар чых уста ноў або ра ён ных 
ад дзе лаў па над звы чай ных сі ту а цы ях. Ме ры 
аб ме жа валь на га ха рак та ру ўвод зяц ца ў вы-
пад ку ўста наў лен ня вы со ка га кла са па жар най 
не бяс пе кі.

З па чат ку го да ў Бе ла ру сі за фік са ва на ка-
ля 330 ляс ных па жа раў на агуль най пло шчы 
2,4 ты ся чы гек та раў. Най боль шая іх коль-
касць ад бы ла ся ў ляс га сах Брэсц кай воб лас ці 
(130 вы пад каў на 866 гек та рах без улі ку пло-
шчы па жа ру ў Па лес кім ляс га се) і Гро дзен скай 
воб лас ці (37 вы пад каў на 820 гек та рах).

Мі ну лы кра са вік у Бе ла ру сі быў са мым су хім 
за апош нія 75 га доў. За гэ ты ме сяц у ся рэд нім 
па кра і не вы па ла сем міліметраў апад каў, што 
скла дае 18,2 % клі ма тыч най нор мы. Ся рэд-
няя тэм пе ра ту ра па вет ра па кра і не ў кра са ві ку 
скла ла плюс 8,8 гра ду са, што на 1,5 гра ду са 
вы шэй за клі ма тыч ную нор му. Вы со кая па жар-

ная не бяс пе ка бы ла аб умоў ле на за суш лі вым 
і вет ра ным на двор' ем. Акра мя та го, не каль кі 
ляс ных па жа раў прый шло з Укра і ны, у тым лі ку 
той, што бу ша ваў на Аль ман скіх ба ло тах. У па-
чат ку мая ў Бе ла ру сі ўста на ві ла ся даждж лі вае 
на двор'е, у су вя зі з чым ста но ві шча ў ля сах 
ста ла больш спры яль ным.

Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі іні цы я ва ла 
поў нае зняц це за ба рон на на вед ван не ля соў. 
Мяс цо выя ор га ны ўла ды пры ма лі та кія ра шэн-
ні па ме ры ста бі лі за цыі па жа ра не бяс печ най 
аб ста ноў кі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!

У ЛЯ СЫ МОЖ НА ВА ЎСІХ РЭ ГІ Ё НАХ


