
Аб сумяшчальнасці ежы і алкаголю 

 

Мяркуем, мала хто задумваецца пра наступствы прыѐму ежы ў 

нецвярозым стане. Аднак у такіх выпадках прыѐм ежы не заўсѐды можа 

быць бяспечным. 

Так, Смаргонскім міжраѐнным аддзелам Гродзенскага абласнога 

ўпраўлення Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы ў кастрычніку 

2020 г. завершана спецыяльнае расследаванне няшчаснага выпадку са 

смяротным зыходам, які адбыўся 13.09.2020 з аператарам сушыльных 

установак адной з сельскагаспадарчых арганізацый Ашмянскага раѐна, 

смерць якога наступіла ад механічнай асфіксіі ў выніку закрыцця 

прасвету гартані іншародным целам (кавалкам мяса), пры гэтым у 

момант смерці работнік знаходзіўся ў стане цяжкай ступені 

алкагольнага атручвання (у крыві трупа знойдзены этылавы спірт у 

канцэнтрацыі 3,10/00, у мачы – менш 3,40/00). 

Спецрасследаваннем устаноўлена, што адзінай прычынай 

няшчаснага выпадку з'явілася тое, што загінуўшы пры прыѐме ежы, 

знаходзячыся ў стане алкагольнага ап'янення, падавіўся ежай і атрымаў 

смяротную траўму з прычыны механічнай асфіксіі ад закрыцця 

дыхальных шляхоў (прасвету гартані) іншародным целам – кавалкам 

мяса, пры гэтым смерць пацярпелага наступіла не пры выкананні ім 

працоўных абавязкаў і не пры выкананні працы па заданні 

страхавальніка, не пры абставінах, прадугледжаных у падп. 3.2-3.6, 3.10 

п. 3 Правілаў расследавання і ўліку няшчасных выпадкаў на 

вытворчасці і прафесійных захворванняў, зацверджаных пастановай 

Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь 15.01.2004 № 30, не пры 

накіраванні па тэрыторыі страхавальніка да свайго працоўнага месца і 

назад у перыяды часу перад пачаткам і пасля заканчэння працы, не пры 

прывядзенні ў парадак абсталявання, інструментаў, прыстасаванняў і 

сродкаў індывідуальнай абароны і не пры выкананні іншых 

прадугледжаных правіламі ўнутранага працоўнага распарадку дзеянняў 

перад пачаткам і пасля заканчэння працы. 

У 2019 годзе дзяржаўным інспектарам праведзена спецыяльнае 

расследаванне аналагічнага няшчаснага выпадку, які адбыўся 01.04.2019 

з дворнікам адной з устаноў адукацыі Смаргонскага раѐна. Вынікамі 

судова–медыцынскай экспертызы таксама ўстаноўлена, што смерць 

работніка наступіла ў выніку механічнай асфіксіі ад закрыцця 

дыхальных шляхоў (прасвету гартані) іншародным целам – кавалкам 

мяса, пры гэтым канцэнтрацыя этылавага спірту ў крыві загінуўшага 

склала 2,20/00, у мачы - 2,80/00. 

Па выніках спецрасследаванняў пералічаныя няшчасныя выпадкі, 

якія адбыліся не пры выкананні загінулымі працоўных абавязкаў і не 



пры выкананні работы па заданні страхавальніка, аформлены 

страхавальнікамі актамі аб невытворчых няшчасных выпадках формы 

НП. 

На падставе выкладзенага, у чарговы раз нагадваем працуючым аб 

забароне распіцця спіртных напояў у працоўны час або па месцы працы, 

а таксама аб неабходнасці выконваць элементарныя меры асцярожнасці 

пры прыѐме ежы на працоўным месцы альбо падчас перапынку для 

адпачынку і харчавання: старанна перажоўваць ежу, не спяшацца, 

глытаючы яе, і не адцягвацца на староннія размовы. 
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