
Пад рых та ва на 87 мес цаў 
для аку нан ня

— Усе ма тор ныя лод кі і ка та ры з улі кам 

та го, што ёсць маг чы масць іх пра хо ду па 

ва дзе, пры ве дзе ны ў стан поў най га тоў нас-

ці, каб мы маг лі быць по бач пад час сты хій-

ных ку пан няў і пры не аб ход нас ці ака заць 

дапамо гу. Усе пад раз дзя лен ні Бе ла рус ка га 
рэс пуб лі кан ска га та ва рыст ва вы ра та ван ня 
на во дах (АСВОД) пе ра ве дзе ны на ўзмоц-
не ны ва ры янт ня сен ня служ бы. З 18 да 
20 сту дзе ня бяс пе ку бу дзе за бяс печ ваць 
400 штат ных ра бот ні каў АСВОД, — па ве-
да міў стар шы ня рэс пуб лі кан ска га та ва-
рыст ва вы ра та ван ня на во-

дах Ан вар ІГАМБЕРДЫ ЕЎ.

Шко ла для баць коўШко ла для баць коў

СМАЙ ЛІК... 
У ПАД ТРЫМ КУ
Ці мож на вы хоў ваць дзі ця 
ў са цы яль ных сет ках?

Ан лайн-жыц цё пад лет каў усё час цей ста но-

віц ца пры чы най ся мей ных кан флік таў. «Ла-

ба ра то рыя Кас пер ска га» пра вя ла ад па вед нае 

да сле да ван не і ўста на ві ла, што та кія праб ле мы 

ак ту аль ныя для кож най трэ цяй сям'і, дзе вы-

хоў ва юц ца дзе ці ва ўзрос це ад 11 да 14 га доў.

Прак тыч на чвэрць апы та ных баць коў штось ці 

на сця рож ва ла на ста рон ках іх сы ноў і да чок у 

са цы яль ных сет ках. У 14 пра цэн тах вы пад каў 

кан флікт уз ні каў з-за та го, з кім кан так туе там 

дзі ця (асаб лі ва гэ та ак ту аль на для сем' яў, у якіх 

вы хоў ва ец ца дзяў чын ка). Амаль 40 пра цэн таў 

апы та ных кан ста та ва лі, што ха це лі б кант ра ля-

ваць, дзе зна хо дзяц ца іх не паў на лет нія дзе ці, 

з да па мо гай геа ла ка цыі, але пры гэ тым не ве-

да юць, як гэ та зра біць.

Факт зна хо джан ня ў сяб рах у свай го дзі ця-

ці ў са цы яль ных сет ках для мно гіх да рос лых 

з'яў ля ец ца до ка зам та го, што яны доб рыя 

бацькі, — маў ляў, дзі ця нам да вя рае. Але не 

сак рэт, што не ка то рыя ака за ным да ве рам 

зло ўжы ва юць і спра бу юць ар га ні за ваць са-

чэн не ў са цы яль ных сет ках, бо так хо чац ца 

пе ра ка нац ца, што з тва ёй кры ві нач кай усё ў 

па рад ку, і па ні зіць гра дус баць коў-

скіх тур бот...
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• У Бе ла ру сі ства ра-

юць фонд уні вер саль на-

га аб слу гоў ван ня су вя зі 

і ін фар ма ты за цыі.

• У на шай кра і не 37,5 % 

ра бот ні каў атрым лі ва юць 

зар пла ту вы шэй за Br1 тыс.

• У Па ла цы гра ма дзян-

скіх аб ра даў Мін гар вы-

кан ка ма 2020/02/02 рас-

пі шуць ка ля 20 пар.

• Но вым ге не раль ным сак-

ра та ром НАК Бе ла ру сі пры-

зна ча ная Па лі на Га ла ві на.

• Ха ке іс ты з кра ін ЕА ЭС 

пе ра ста нуць лі чыц ца ле гі я-

не ра мі ў ра сій скіх клу бах.

• Экі паж «МАЗ-СПОРТ-

аў та» Сяр гея Вя зо ві ча за-

няў трэ цяе мес ца на «Да-

ка ры-2020».

• У Мін ску фу ра за еха-

ла ў бу ды нак хле ба кам бі-

на та. Кі роў ца вый шаў для 

афарм лен ня да ку мен таў, 

а гру за вік па кі нуў з пра-

цуючым ру ха ві ком.

КОРАТКА

Ла ры са ЕМЯЛЬ ЯН ЧЫК, 

кан суль тант упраў лен ня 

са цы яль най, вы ха ваў чай 

і ідэа ла гіч най ра бо ты 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі:

«Га во ра чы аб раз віц ці 
шос та га школь на га дня, 
мы па ста ян на ро бім 
ак цэнт на не аб ход нас ці 
пры цяг нен ня баць коў 
да яго ар га ні за цыі. Дзі ця ці, 
на пэў на, бу дзе ці ка вей, 
яно бу дзе га на рыц ца 
тым, што ра зам 
з ім у ме ра пры ем ствах 
удзель ні ча юць ма ма і та та. 
Лю бы з баць коў за ці каў ле ны 
ў раз віц ці свай го дзі ця ці. 
І ка лі дзі ця ў воль ны час 
не боў та ец ца без спра вы, 
не ся дзіць у га джэ тах, 
а ўдзель ні чае ў ней кіх 
аб' яд нан нях па ін та рэ сах, 
ме ра пры ем ствах, 
якія пра вод зяц ца ў шос ты 
школь ны дзень, баць кі 
бу дуць гэ та ві таць».

ЦЫТАТА ДНЯ
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Ме ры бяс пе кіМе ры бяс пе кі

Каб на Ва дох ры шча 
не па та нуць і не пра сту дзіц ца...

Сё лет няя зі ма не ра дуе 

нас ма роз ным на двор' ем. 

Не ма юць ап ты міс тыч-

ных пра гно заў сі ноп ты кі 

і на 19 сту дзе ня, ка лі пра-

ва слаў ныя ад зна ча юць 

Ва дох ры шча — час, які 

па вод ле на род ных на зі-

ран няў па ві нен быць са мы 

ха лод ны зі мой. Па куль на 

ва да ёмах кра і ны ня ма лё-

ду, а ўдзень тэм пе ра ту ра 

па вет ра ста біль на з «плю-

сам». Але гэ та не на го да 

ад маў ляц ца ад звы чаю 

аку нуц ца ў ку пель 19 сту дзе ня. У ста лі цы і рэ гі ё нах сё ле та для гэ та га пад рых та-

ва на 87 мес цаў — по бач з 52 вы ра та валь ны мі стан цы я мі і 35 па ста мі. У ста лі цы 

два з іх, на прык лад, аб ста ля ва ны ўсім не аб ход ным: па лат ка мі з ацяп лен нем і 

ганд лё вы мі пунк та мі, дзе мож на на быць гар ба ту, ін шыя га ра чыя на поі і ежу. Пры 

гэ тым вы ра та валь ні кі апа са юц ца, што з-за ад сут нас ці лё ду лю дзі бу дуць аку нац-

ца там, дзе ім блі жэй і зруч ней, а не ў спе цы яль на аб ста ля ва ных мес цах. З гэ тай 

на го ды пры ня ты ад па вед ныя ме ры бяс пе кі.

Ла ба ра то рыю ін жы нер на-тэх ніч най твор час ці ста рэй шых 
школь ні каў і сту дэн таў STEM-Hub ад кры лі ў Го мель скім 
дзяр жаў ным уні вер сі тэ це імя Фран цыс ка Ска ры ны. 
Но вы цэнтр пры цяг нен ня для кем лі вых ма ла дых лю дзей 

з тэх ніч ным скла дам ро зу му раз мяс ціў ся на фа куль тэ це 
фі зі кі і ін фар ма цый ных тэх на ло гій уні вер сі тэ та. Не су мнен на, 
за ці каў ле ныя сту дэн ты, та кія як Юрый МА КА РАН КА (на фо та), 
бу дуць у ла ба ра то рыі час ты мі на вед валь ні ка мі.
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