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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Абы сці гэ ты мо мант мож на да лё ка не 

заўж ды, але вый сце ёсць: да стат ко ва зра біць 

больш моц ную клад ку ў гэ тым мес цы. Сам 

ко мін так са ма трэ ба пра чыс ціць ад са жы —

тым больш што на двор'е гэ та му спры яе. Для 

ко мі наў так са ма нель га вы ка рыс тоў ваць ке-

ра міч ныя, аз бес та цэ мент ныя і ме та ліч ныя 

тру бы. Да пус ка ец ца толь кі звы чай ная глі-

ня ная цэг ла.

Лі пень у гэ тым го дзе вы даў ся ба га ты на 

даж джы. Па да ных Бел гід ра ме та, мес ца мі 

па кра і не вы па ла на ват тры ме сяч ныя нор-

мы апад каў! Даж джы ня рэд ка бы лі ін тэн-

сіў ныя і су пра ва джа лі ся гра дам. Усё гэ та 

маг ло па шко дзіць гер ме тыч насць цаг ля най 

клад кі ко мі на. Што пас ля мо жа вы клі каць і 

па жар.

— Пад час ра бо ты печ кі з то пач най ад ту-

лі ны мо жа вы пад ко ва вы па сці га ра чае ву-

гол ле, — пра цяг вае Анас та сія Швай бо віч. — 

Пра па ліць драў ля ную пад ло гу для яго — 

спра ва не каль кіх се кун даў. Каб гэ та га не 

ад бы ло ся, трэ ба пе рад топ кай пры біць ме-

та ліч ны ліст па ме рам не менш за 50х70 

сан ты мет раў. Па шко джа ны ліст лепш за-

мя ніць. Ну а ка лі печ ка ў ва шым до ме ўжо 

ра за бра на або яе ро лю спа чат ку вы кон ваў 

га за вы ка цёл, то для яго аб слу гоў ван ня 

трэ ба зра біць за каз у спе цы я лі за ва ную 

ар га ні за цыю. Так са ма нель га ка ля печ кі 

скла дзі ра ваць рэ чы, зроб ле ныя з га ру чых 

ма тэ ры я лаў: мэб лю, воп рат ку, па пе ру... Іх 

трэ ба ад нес ці на ад лег ласць не менш чым 

паў та ра мет ра.

Яшчэ ад на па тэн цый ная кры ні ца не бяс-

пе кі — элект ра пра вод ка. Чым мен шая даў-

жы ня свет ла во га дня, тым больш ча су мы 

пра во дзім пад да хам. А пра вод ка шмат дзе 

не мя ня ла ся дзе ся ці год дзя мі, ды і фі зіч ны 

знос скрут каў дра тоў і аслаб лен не за цяг ну-

тас ці кан так таў ні хто не ад мя няў. У той жа 

час коль касць пры бо раў за гэ ты час па вя-

лі чы ла ся. Ме на ві та та му нель га ўклю чаць 

не каль кі ма гут ных апа ра таў ад на ча со ва ў 

ад ну ра зет ку.

Рас па знаць тое, што элект ра сет ка пе-

ра гру жа на, вель мі прос та. Ін ды ка тар гэ та-

га — ка лі пры ўклю чэн ні лю бо га пры бо ра 

лям пач ка па чы нае га рэць кры ху цям ней. У 

та кім ра зе трэ ба тэр мі но ва вы зы ваць спе-

цы я ліс та, каб ён вы пра віў ста но ві шча.

Пры гэ тым трэ ба па мя таць, што част ку 

ра бот мож на пра вес ці толь кі ў цёп лую па ру 

го да. Да іх ад но сяц ца, на прык лад, ра монт 

цаг ля най клад кі на га ры шчы або за ме на 

элект рыч най пра вод кі на ад кры тым па-

вет ры. Та му не губ ляй це вель мі каш тоў ны 

час, па куль ле та нас яшчэ пес ціць цёп лы мі 

дзянь ка мі.

— Мы рэ ка мен ду ем уста ля ваць аў та ном-

ны па жар ны апа вя шчаль нік, ка лі яго па якіх-

не будзь пры чы нах у вас ня ма, — ка жа Анас-

та сія Швай бо віч. — Знач ная част ка па жа раў 

уз ні кае ўна чы, ка лі лю дзі спяць. Ува сне мы 

не чу ем ні я кіх па хаў, і та му чад ны газ за б'е 

ча ла ве ка за лі ча ныя хві лі ны. Апа вя шчаль нік 

жа раз бу дзіць гас па да ра ха ты і да па мо жа 

знай сці кры ні цу ўзга ран ня на ран няй ста-

дыі. Так, сё ле та ў Мін скай воб лас ці гэ тыя 

не вя ліч кія пры бо ры ўра та ва лі адзі нац цаць 

жыц цяў! Ка неш не, пры бор му сіць па ста ян на 

ўтрым лі вац ца ў ра бо чым ста не.

Са свай го до све ду: ад ной ба та рэі для 

апа вя шчаль ні ка ха пае са ма ме ней на год. 

Ка лі ж за рад па чы нае на блі жац ца да ну ля, 

апа вя шчаль нік па чы нае пра гэ та сіг на ліць. 

Ба та рэі сіл ка ван ня ты пу «Кро на» пра да юц-

ца ў лю бой кра ме гас па дар чых та ва раў і 

каш ту юць у ме жах 1-2 руб лёў. Па га дзі це ся, 

гэ та не вя лі кі кошт улас най бяс пе кі.

Валяр'ян ШКЛЕННІК.

РЭ ВІ ЗІЯ ПЕ РАД ЗІ МОЙ

З-за па ру шэн ня пра ві лаў па жар най 
бяс пе кі пры ман та жы пяч но га 
аб ста ля ван ня з па чат ку го да 
на тэ ры то рыі Мін скай воб лас ці 
ад бы ло ся 46 па жа раў. За гі нуў адзін 
ча ла век. Ня пра віль ная экс плу а та цыя 
пе чак вы клі ка ла 224 па жа ры, якія 
за бра лі 11 жыц цяў.

 Тым ча сам
З 20 жніў ня па 21 ве рас ня ў кра і не пра-

хо дзіць рэс пуб лі кан ская ак цыя «У цэнт ры 

ўва гі — дзе ці». У гэ тыя дні ра та валь ні каў і 

ак ты віс таў Бе ла рус кай ма ла дзёж най гра-

мад скай ар га ні за цыі ра та валь ні каў-па жар-

ных мож на су стрэць у ганд лё вых цэнт рах, 

дзе пра да юц ца та ва ры для шко лы. Яны 

на га да юць дзе цям і да рос лым жыц цё ва 

не аб ход ныя пра ві лы бяс пе кі. З 1 па 14 ве-

рас ня су пра цоў ні кі МНС пе ра мес цяц ца ў 

шко лы. Яны пры муць удзел ва ўра чыс тых 

школь ных лі ней ках, пра вя дуць пер шыя 

ўро кі бяс пе кі. А з 17 ве рас ня ра та валь ні кі 

прый дуць да са мых ма лень кіх — у дзі ця-

чыя сад кі. Яны ар га ні зу юць тэ ат ра лі за ва-

ныя прад стаў лен ні і гуль ні. А аб пра ві лах 

бяс пе кі рас ка жуць ге роі спе цы я лі за ва на га 

мульт се ры я ла «Ча роў ная кні га».

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

На дум ку Ва ле рыя Шы ла ва, 

шко лам трэ ба больш ак тыў на ўка-

ра няць та кую сіс тэ му ар га ні за цыі 

хар ча ван ня, як швед скі стол.

— У на ву чаль ных уста но вах, дзе 

дзе ці мо гуць вы бі раць з пра па на-

ва ных страў, ад хо даў прак тыч на не 

бы вае. Акра мя та го за хоў ва ец ца 

прын цып раз на стай нас ці — адзін з 

асноў ных у зда ро вым хар ча ван ні, 

— пад крэс ліў спе цы я ліст. — Ду-

маю, што трэ ба за ду мац ца і пра 

ўвя дзен не кан тэй нер на га хар ча-

ван ня, якое маг ло б вы ра шыць шэ-

раг праб лем: і з бяс печ нас цю хар-

ча ван ня, і з ка руп цый ным склад ні-

кам ар га ні за цыі гэ та га пра цэ су...

Але не ўсе па дзя ля юць яго дум ку.

— Школь нае хар ча ван не ня се 

яшчэ і вы ха ваў чую функ цыю: сер-

ві роў ка ста лоў, ста ло выя пры бо-

ры, сур вэт кі — усё на кі ра ва на на 

вы ха ван не куль ту ры хар ча ван ня 

ў на ву чэн цаў, — пад крэс лі вае вы-

кон ва ю чая аба вяз кі за гад чы-

ка ад дзя лен ня гі гі е ны дзя цей і 

пад лет каў Мінск ага га рад ско га 

цэнт ра гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі Іры-

на ПА ЗНЯК. — Са ла та, па на шых 

па тра ба ван нях, аба вяз ко ва па він-

на быць у асоб ным по су дзе. Пэў-

ная тэм пе ра ту ра страў так са ма 

ўплы вае на сма ка выя рэ цэп та ры. 

Што да ты чыц ца швед ска га ста ла, 

то гэ ту ма дэль праб ле ма тыч на 

пры мя ніць на пе ра пын ку, які доў-

жыц ца 10—15 хві лін. Каб школь ні кі 

па спе лі за гэ ты час пад сіл ка вац ца, 

ста лы ім на кры ва юць за га дзя.

У ста лі цы ёсць пры клад на 5—7 

уста ноў аду ка цыі, дзе дзей ні ча-

юць эле мен ты швед ска га ста ла: 

гэ та ма дэль больш па ды хо дзіць 

для стар шых школь ні каў, якія не 

бу дуць штур хац ца ў чар зе, якія ўжо 

мо гуць зра біць свя до мы вы бар. 

Яна ма ла па ды хо дзіць для вуч няў 

ся рэд ніх кла саў і зу сім не па ды хо-

дзіць для ма лод шых школь ні каў.

Між ін шым, вы ба рач нае ан ке-

та ван не, пра ве дзе нае са ні тар най 

служ бай не каль кі га доў та му, па ка-

за ла, што на пер шым мес цы ся род 

пры чын, па якіх дзе ці ад маў ля юц ца 

хар ча вац ца ў шко ле, ста іць знеш ні 

вы гляд ку ха раў. Ка лі дзі ця ўба чыць 

не аку рат на га ра бот ні ка ста ло вай 

ці ў ку ха ра бу дуць бруд ныя ру кі, 

яно ні ко лі не бу дзе там хар ча вац-

ца. Эс тэ тыч ны бок (знеш ні вы гляд 

аб слу го ва га пер са на лу, сер ві роў ка 

ста лоў, по суд, афарм лен не па мяш-

кан няў ста ло вых, мэб ля) на са мрэч 

вель мі важ ны.

А ці ве да е це вы, ча му дзе ці ад-

маў ля юц ца піць у школь най ста ло-

вай чай ці кам пот? Та му што яны ім 

зда юц ца за над та са лод кі мі. І зу сім 

не бес пад стаў на...

— Хар чо выя звыч кі змя ня юц ца. 

Гэ та ра ней мы ўсе пі лі чай з дзвюма

лыж ка мі цук ру, — раз ва жае за гад-

чы ца ад дзя лен ня гі гі е ны дзя цей і 

пад лет каў Рэс пуб лі кан ска га цэнт-

ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад-

ска га зда роўя Ала МА ЛА ХА ВА. —

А хто ця пер так ро біць до ма? Та му 

на ша рэ ка мен да цыя — змен шыць 

у ра цы ё не школь ні каў утры ман не 

цук ру. Мы на кі ра ва лі ліст на ад-

рас усіх дзяр жаў ных ор га наў — 

Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль на-

га рэ гу ля ван ня, аб лас ных вы кан-

ка маў, Мі ніс тэр ства аду ка цыі — 

з рэ ка мен да цы яй у рэ цэп ту рах 

страў для школь ні каў па мен шыць 

утры ман не цук ру на 30—35 пра цэн-

таў і со лі — на 20—25 пра цэн таў. 

Што год у кра і не ся род дзі ця ча га на-

сель ніц тва рэ гіст ру юц ца 300 но вых 

вы пад каў цук ро ва га дыя бе ту і 400 

вы пад каў гі пер тэн зіі. З гэ тым трэ ба 

штось ці ра біць!

Ала Ма ла ха ва ўдак лад ні ла, 

што па рэ ка мен да цы ях Су свет най 

ар га ні за цыі ахо вы зда роўя, дзе ці 

па він ны атрым лі ваць 5-6 гра маў 

со лі ў су ткі, а ў Бе ла ру сі ў нор мах 

хар ча ван ня пра пі са ны 8-9 гра маў. 

Так са ма ў су вя зі з тым, што дзе-

ці не да стат ко ва атрым лі ва юць у 

нас ма ла ка і, ад па вед на, каль цыю, 

ця пер аб мяр коў ва ец ца на ўзроў ні 

мі ніс тэр стваў увя дзен не ў ра цы ён 

школь ні каў да дат ко ва га ма ла ка ці 

кіс ла ма лоч ных пра дук таў. Баць кам, 

дзе ці якіх хар чу юц ца за ўлас ныя 

срод кі, так са ма бу дзе пра па на ва на 

да дат ко ва вы ка рыс тоў ваць у ра цы-

ё не ма ла ко і ма лоч ныя пра дук ты.

Спе цы я ліст на га да ла, што пе ра-

пын кі па між пры ёмам ежы ў дзя цей 

не па він ны пе ра вы шаць 3,5—4 га-

дзі ны. Пра гэ та па він ны па мя таць 

баць кі, якія ад праў ля юць сваё дзі ця 

ў шко лу. А ка лі ву чань зна хо дзіц ца 

ва ўста но ве аду ка цыі да ве ча ра, то 

трэ ба па кла па ціц ца пра да дат ко вы 

пры ём ежы, ня важ на дзе: у ста ло-

вай, бу фе це ці ў школь ным ка фэ. 

Сем-во сем га дзін без хар ча ван ня — 

гэ та прос та не да пу шчаль на!

Што да ты чыц ца школь ных бу-

фе таў, то не сак рэт, што час та там 

пра да юц ца пра дук ты, якія не ма-

юць ані я ка га да чы нен ня да зда ро-

ва га хар ча ван ня:

— Са мая га лоў ная праб ле ма ў 

тым, што ды рэк та ры школ не лі чаць 

школь ны бу фет сва ёй тэ ры то ры яй, —

кан ста туе Ала Ма ла ха ва. — А ме на-

ві та кі раў нік уста но вы па ві нен дык-

та ваць, што там пра да ваць. Трэ ба 

ўстаць на па зі цыі зда ро ва га хар ча-

ван ня, змен шыць там пры сут насць 

кан ды тар скіх вы ра баў, пры сма каў і 

ін шай не ка рыс най ежы.

У асар ты мен це бу фе таў па він ны 

пры сут ні чаць со кі, фрук то выя або 

пла до выя нек та ры, ага род нін ныя, 

ма лоч ныя, кіс ла ма лоч ныя пра дук-

ты, у тым лі ку ўзба га ча ныя мік ра-

нут ры ен та мі. Рэ ка мен ду ец ца так са-

ма про даж ге ма та ге ну, мар ме ла ду і 

зе фі ру. А вось асар ты мент цу ке рак, 

ша ка лад ных ба тон чы каў, ка ра ме лі, 

пя чэн ня трэ ба аб ме жа ваць.

На мес нік на чаль ні ка ад дзе ла 

гра мад ска га хар ча ван ня га лоў-

на га ўпраў лен ня спа жы вец ка га 

рын ку Мін гар вы кан ка ма Ма ры на 

ДЗЬЯ КА ВА рас ка за ла, што ў Мін-

ску да но ва га на ву чаль на га го да 

рас пра ца ва лі адзі нае для ўсіх школ 

двух тыд нё вае ме ню. Ра цы ён рас-

пра ца ва ны для роз ных уз рос та вых 

груп на ву чэн цаў: ад 6 да 10 га доў, 

ад 11 да 13 і ад 14 да 17 га доў. Пры 

скла дан ні ме ню ўліч ва лі ся па тра ба-

ван ні ў пла не за ха ван ня се зон нас-

ці, ра цы я наль на га раз мер ка ван ня 

агуль най ка ла рый нас ці су тач на га 

ра цы ё ну, ап ты маль ных су ад но сін 

хар чо вых рэ чы ваў (бял коў, тлу-

шчаў і вуг ля во даў), вы ка ры стан ня 

пра дук таў, да зво ле ных для хар ча-

ван ня дзя цей. Так са ма стра вы не 

мо гуць паў та рац ца ў ме ню два дні 

за пар. У ста лі цы хар ча ван не вуч-

няў ар га ні зу юць дзе вяць ра ён ных 

кам бі на таў школь на га хар ча ван ня. 

Яны аб слу гоў ва юць 251 аб' ект пры 

ўста но вах агуль най ся рэд няй аду-

ка цыі. Га ра чым хар ча ван нем ахоп-

ле на 96 пра цэн таў школь ні каў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Школь ны абед: смач на, ка рыс на, пры го жа Се зонСе зон  

Па чалося па ля ван не 
на ка пыт ных

У пе ры яд з 20 жніў ня па 

30 ве рас ня ў кра і не да зво ле на 

зда бы ваць да рос лых са мцоў 

ла ся, вы са ка род на га і пля-

міс та га але ня, ла ні, а так са ма 

се лек цый ных жы вёл гэ тых 

ві даў лю бо га по лу і ўзрос ту.

Як на га да лі ў Дзяр жаў най 

ін спек цыі ахо вы жы вёль на га 

і рас лін на га све ту пры Прэ зі-

дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь, па-

ля ван не мо жа пра во дзіц ца на 

пра ця гу су так спо са ба мі з за-

са ды і з па ды хо ду. Да зва ля ец-

ца вы ка рыс тоў ваць на раз ную 

(з дуль най энер гі яй ку лі звыш 

3000 джоў ляў), глад ка стволь-

ную (з вы ка ры стан нем па тро наў 

з ку ляй) і кі даль ную (лу кі і ар ба-

ле ты) па ляў ні чую зброю.

Па 30 ве рас ня пра цяг нец-

ца па ля ван не на ка зу лю (якое 

ад кры ла ся 15 мая), зда бы ваць 

мож на так са ма да рос лых са м-

цоў і се лек цый ных асо бін.

Для але няў — 
но вы дом

Звыш 300 вы са ка род ных 

але няў пла ну ец ца рас ся ліць 

у 11 па ляў ні чых гас па дар-

ках Бе ла ру сі ў асен не-зі мо-

вым се зо не 2018—2019 га-

 доў, па ве да мі лі ў Бе ла рус-

кім та ва рыст ве па ляў ні чых 

і ры ба ло ваў (БТПР).

Пачынаючы з 2014 го да за ве-

зе на ў па ляў ні чыя ўгод дзі звыш 

950 асо бін жы вё лы. У асен не-зі-

мо вы пе ры яд 2017—2018 га доў 

больш за 350 але няў тра пі лі ў 

Верх ня дзвін скі, Дра гі чын скі, 

Ма зыр скі, Ашмян скі, Рэ чыц кі, 

Чаш ніц кі, Чэр вень скі, Шар каў-

шчын скі, Шкло ўскі ра ё ны. У ця-

пе раш ні час пра во дзіц ца ра бо та 

па вы пус ку жы вёл з валь е раў у 

па ляў ні чыя ўгод дзі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА




