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НЯСУМНАЕ
ЛЕТА

Абласны турысцка-спартыўны злёт, што праходзіў з 17 да 19 ліпеня ў аграгарадку Пярэдзелка Лоеўскага раёна, аб'яднаў каля
300 маладых людзей, якія прадстаўляюць
25 камандаў з усіх раёнаў вобласці і Гомеля.
У турзлёце ўдзельнічалі падлеткі, якія патрабуюць павышанай педагагічнай увагі, знаходзяцца на розных уліках, а таксама валанцёры. Узрост удзельнікаў — ад 14 да 18 гадоў.
Фота БелТА.

У ГАРМОНІІ
З ПРЫРОДАЙ
Кірмаш экалагічнай і арганічнай ежы
пройдзе ў Мінску 21 ліпеня
Гэта ўжо другое мерапрыемства з серыі «У гармоніі з
прыродай». Яго арганізатарамі выступаюць экалагічная
ўстанова «Агра-Эка-Культура» і грамадскае аб'яднанне
«Экадом» пры падтрымцы «Соаlіtіоn Сlеаn Bаltіс».
Мінчане змогуць пазнаёміцца з фермерамі, даведацца пра
тое, як і што яны вырошчваюць. І, вядома, набыць экалагічна
чыстую зеляніну, агародніну, ягады, мёд, крупы, малочныя
прадукты і яйкі. А калі прадукцыя спадабалася, можна будзе
дамовіцца аб пастаўках, паколькі многія фермеры рэгулярна
прывозяць у Мінск сваю прадукцыю.
Усіх вытворцаў аб'ядноўваюць арганічныя прынцыпы вырошчвання прадуктаў, гэта значыць без прымянення ядахімікатаў, штучных мінеральных угнаенняў, з выкарыстаннем прынцыпаў вядзення арганічнай гаспадаркі, без шкоды прыродзе.
На кірмашы наведвальнікаў чакаюць дэгустацыя фермерскай
прадукцыі, майстар-класы па лозапляценні і выцінанцы, латарэя, удзельнікам якой становіцца кожны пакупнік, а прызам —
фермерскія прысмакі, кансультацыі экспертаў.
Мерапрыемства адбудзецца з 12.00 да 16.00 па адрасе:
вуліца Куйбышава, 9/8, культурны цэнтр «Корпус». Уваход
свабодны.
Надзея НІКАЛАЕВА.

КАБ ГУЛЬНЯ
НЕ СКОНЧЫЛАСЯ
БЯДОЙ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Гэты выпадак, на жаль, не адзінкавы — па статыс тыцы, праблема
дзіцячага траўматызму ак туальная
і займае ў струк туры першаснага
захворвання другое месца. Сярод
усіх траўмаў, якія атрымліваюць дзеці, больш за 80 % — гэта бытавыя і
вулічныя, а траўматызм у дзіцячым
узросце не рэдка становіцца прычынай інваліднасці, адзначыла ўрач-гігіеніст аддзялення гігіены дзяцей
і падлеткаў ДУ «Мінскі гарадскі
цэнтр гігіены і эпідэміялогіі» Ірына
ПАЗНЯК. Калі казаць пра прычыны
траўматызму, то сярод іх 30—35 % —
гэта ўдары, 20—22 % — падзенні,
18—20 % — пашкоджанні вострымі
прадметамі. «Штогод мы канстатуем,
што па паказчыку, як траўматызму
на 100 тысяч дзяцей прыходзіцца ад
8 да 10 тысяч выпадкаў», — паведаміў вядучы навуковы супрацоўнік
лабараторыі наступстваў траўмаў
і захворванняў пазваночніка і спіннога мозга ДУ «РНПЦ траўматалогіі
і артапедыі», галоўны пазаштатны
дзіцячы артапед-траўматолаг Міністэрства аховы здароўя Дзмітрый ЦЕСАКОЎ.

ДЗЕ НАС ЧАКАЕ
НЕБЯСПЕКА...
Часцей за ўсё дзіцячы траўматызм
здараецца ў выніку недастатковага
кантролю за дзецьмі з боку бацькоў і
недастатковай асветніцкай работы з
дзецьмі і бацькамі на тэму таго, якія
небяспекі могуць прадстаўляць гульнявыя пляцоўкі і спартыўныя комплексы, лічыць Ірына Пазняк. «Таму адна
з задач дзяржаўных органаў і органаў
дзяржаўнага санітарнага нагляду —
гэта ўвядзенне новых стандартаў бяспекі для асноўных прадметаў спажывання, у тым ліку дзіцячых гульнявых
пляцовак, і адаптацыі навакольнага
асяроддзя пад патрэбы дзяцей», —
сказала яна.
Па статыстыцы, найбольш небяспечнымі для дзяцей з'яўляюцца арэлі.
Напрыклад, па патрабаванні ДАСТ і
СТБ на дзіцячых гульнявых пляцоўках
не дазваляецца ўстаноўка арэляў з
жорсткімі элементамі падвесу. Але
такія арэлі мы і сёння можам часта
ўбачыць у дварах — іх усталявалі раней, калі такіх правіл яшчэ не было,
але арэлі засталіся. На другім месцы
па небяспецы — каруселі: перш чым
дазваляць дзіцяці катацца на іх, спецыялісты раюць бацькам агледзець
элементы, якія верцяцца і могуць зашчаміць руку ці іншую частку цела.
Калі на падобных каруселях ёсць нейкія выступаючыя часткі, вострыя краі,
то, вядома, трэба выключыць знаходжанне дзіцяці на гэтай пляцоўцы. На
трэцім месцы па небяспецы — горкі,
часцей за ўсё яны металічныя, таму
не рэкамендуецца дазваляць дзецям
катацца на іх у спякоту. Перш чым
дапусціць туды дзіця, варта пераканацца, ці мае горка агароджу або
борцік.
Пры вы ба ры дзі ця чай пля цоў кі
спецыяліс ты раяць аддаваць перавагу тым, якія абсталяваны бяспечным гумовым пакрыццём, якое магло б змякчыць удар пры падзенні.
Дарэчы, такое пакрыццё сцелецца ў
большасці двароў новабудоўляў і на
пляцоўках устаноў адукацыі, а вось
дваровыя тэрыторыі «старых» дамоў звы чай на ма юць тра вя ное,
земляное або наогул асфальтавае
пакрыццё.

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

Смак жыцця
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Фота носіць ілюстрацыйны характар.

Важна, ці ўмее дзіця правільна карыстацца фізкультурным або гульнявым трансформерам у летніках, у двары дома ды іншых месцах. «У РНПЦ
мы прымаем усю траўму пазваночніка
па рэспубліцы і кантралюем яе — магу адзначыць, што ў летні перыяд элементарнае падзенне на ягадзіцы прыводзіць да таго, што дзеці ламаюць
хвасцец, крыжовыя аддзелы і гэтак
далей. Не таму, што вінаваты трэнажор або гульнявое абсталяванне, а
таму, што гэта было нечакана, цела
паслаблена. Неабходна вучыць дзіця
правільна імі карыстацца. Дзіцячы арганізм расце, і тое, што ён патрабуе
пастаяннага руху — нармальна, усё
ўпіраецца ў тое, ці ўмее дзіця правільна ўпасці, згрупавацца нават пры
нечаканасці, ці ўмеюць гэта рабіць
бацькі, школьны настаўнік, каб паказаць дзіцяці», — расказвае Дзмітрый
Цесакоў. Таксама ён адзначыў, што
важна паставіцца да траўмы сур'ёзна,
таму што часам пацярпелага прывозяць не экстранна, а праз дзень, два,
тры, лічачы, што траўма нявартая ўвагі. «Удар дзіця можа перажыць без
праблем, а можа і атрымаць сур'ёзнае
пашкоджанне. Калі яго своечасова
не дыягнас таваць, то могуць быць
сур'ёзныя наступствы», — падкрэсліў доктар.

...І ХТО АДКАЗВАЕ
ЗА БЯСПЕКУ
На цяперашні момант (да 1 чэрвеня 2020 года) дзіцячыя гульнявыя пляцоўкі абсталяваныя ў адпаведнасці з
нацыянальнымі стандартамі бяспекі.
У кожнага аб'екта на дзіцячай пляцоўцы (арэлі, перакладзіна, каруселі) павінны быць пашпарт на абсталяванне
і пацвярджэнне адпаведнасці абсталявання патрабаванням бяспекі.
На абслугоўванні ў камунальных
прадпрыемстваў жыллёва-камунальнай гаспадаркі Мінска сёння знаходзіцца 4072 дзіцячых і спартыўных
пляцовак, на якіх устаноўлена 27
тысяч адзінак дзіцячага і спартыўнага абсталявання. Намеснік генеральнага дырэктара ДВА «Мінская
гарадская жыллёвая гаспадарка»
Аляксей ГЕРАСІМЧЫК расказаў,
што прадугледжаны розныя віды кантролю спраўнасці і бяспекі дзіцячых і
спартыўных пляцовак. «Па-першае,
гэта штодзённы візуальны кантроль з
мэтай вызначэння бачных крыніц небяспекі. Па-другое, кантроль функцыянавання, які праводзіцца адзін раз
на квартал, з мэтай праверкі трываласці і ўстойлівасці абсталявання.
Калі здараюцца нейкія надзвычай-

ныя сітуацыі, то, вядома, праходзіць
пазапланавы кантроль. У кожнага
дзіцячага гульнявога абсталявання
ёсць тэхнічны пашпарт, які выдаецца
прадпрыемствам-вытворцам, у ім выразна паказана, як павінна фіксавацца і ўсталёўвацца гэта абсталяванне. Вялікія спартыўныя і гульнявыя
дзіцячыя комплексы ўсталёўваюцца
на дваровых тэрыторыях толькі адпаведна з праектна-каштарыснай дакументацыяй», — растлумачыў Аляксей
Анатолевіч. Ён адзначыў, што кожны
год горад займаецца капітальным рамонтам дзіцячых і спартыўных пляцовак. Напрыклад, у 2018-м у Мінску
па праграме капітальнага рамонту
дваровых тэрыторый было адрамантавана 10 аб'ектаў, у тым ліку там
усталёўвалася спартыўнае абсталяванне. Сёлета ў планах адрамантаваць яшчэ 19 спартыўных і дзіцячых
пляцовак. «Варта адзначыць, што і ў
мінулым і ў гэтым годзе на ўсіх пляцоўках, якія трапілі пад капітальны
рамонт, пабудавалі агароджу для
бяспекі дзяцей, — падкрэсліў Аляксей Герасімчук. — Але галоўнае правіла бяспекі — гэта ўсё ж такі нагляд
дарослых. Таксама важна правільна
эксплуатаваць абсталяванне, таму
што часта знос і паломкі звязаныя,
напрыклад, з тым, што на дзіцячых
спартыўных канструкцыях чамусьці
аказваюцца дарослыя, на якіх па вазе гэтыя канструкцыі не разлічаны.
Сёлета толькі за чэрвень было выяўлена 102 адзінкі абсталявання, якія
падлягалі бягучаму рамонту. Калі абсталяванне прызнана непрыдатным
для далейшай эксплуатацыі, яно неадкладна дэмантуецца і замяняецца
на такое ж новае».
Што датычыцца дзіцячых пляцовак
на тэрыторыях устаноў адукацыі, то
да 15 жніўня ўсе яны павінны быць
правераны спецыяліс тамі на бяспеку і гатоўнасць прыняць дзяцей у
новым навучальным годзе. Акрамя
таго, у садках і школах правяраюцца яшчэ і пясочніцы. «З красавіка да
кастрычніка існуе план лабараторных
даследаванняў, мы правяраем пясочніцы на наяўнасць гельмінтаў, — расказвае Ірына Пазняк. — Калі знаходзяцца яйкі гельмінтаў, гэта перш за
ўсё аскарыда сабачая, то праводзіцца апарванне пяску кіпенем альбо
поўная яго замена. Штогод да мая
ўсе дзіцячыя ўстановы адукацыі праводзяць замену пяску, пры гэтым мы
патрабуем пасведчанне яго якасці».
А вось пясочніцы ў дварах жылых дамоў на гельмінталагічнае абследаванне адпраўляюцца толькі выбарачна.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

