Прынцыпы адказных
паводзінаў у краме
Перш чым адправіцца ў краму, я складаю спіс прадуктаў і тавараў,
якія збіраюся купіць. Гэта трэба не для таго, каб не забыцца купіць
што-небудзь, а для таго, каб купляць менавіта неабходныя рэчы,
а не першае, што трапіла на вочы.i

Адпраўляючыся ў краму, я бяру з сабой гаспадарчую сумку ці кошык.
Яны не забруджваюць навакольнае асяроддзе і, у адрозненні ад
аднаразовых поліэтыленавых пакетаў, выкарыстоўваюцца неаднаразова.

У краме я ўважліва вывучаю ўпакоўкі. Выбіраю такія прадукты і тавары,
пасля распакавання і ўжывання якіх застаецца як мага менш адкідаў.

Я выбіраю экалагічна чыстыя прадукты, а не тыя, якія ўзмоцнена
рэкламуюцца па тэлебачанні.

Я не імкнуся забаўляць дзяцей, беручы іх з сабой у краму. Калі я на самой
справе хачу даставіць ім радасць, то праводжу свой вольны час менавіта
з імі, а не займаючыся пакупкамі: мы разам гуляем, ходзім у кіно, басейн,
а часцей за ўсё проста размаўляем адзін з адным.
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Экалагічная маркіроўка тавараў
Беларускі знак «Натуральны прадукт» наносіцца на прадукцыю, вырабленую:
G

з натуральнай харчовай сыравіны жывёльнага і (або) расліннага,
мінеральнага паходжання;

G

без прымянення метадаў геннай інжынерыі;

G

без прымянення штучных харчовых дабавак.

Міжнародныя сімвалы, якія нясуць інфармацыю аб складзе прадукцыі

Маркіроўка ўпакоўкі, якая падлягае перапрацоўцы.
Значкі звычайна суправаджаюцца лічбавымі кодамі: 1-19 – для пластыкаў;
20-39 – для паперы і кардона; 40-49 – для металаў; 50-59 – для дрэва;
60-69 – для тканін; 70-79 – для шкла.

Утылізацыя і другаснае выкарыстанне
Упакоўка, вырабленая часткова або цалкам з другаснай сыравіны
(Х% – доля другаснай сыравіны ў вырабе).

Упакоўка, якая падлягае другаснай перапрацоўцы.

Шкло, якое падлягае другаснай перапрацоўцы.

Кардон, які падлягае другаснай перапрацоўцы.

«Зялёная кропка» (“Grüne Punkt”), якая азначае, што вытворца дадзенай
тары заплаціў унёсак за яе перапрацоўку ў Германіі.
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Комплексныя абазначэнні
Гэтым знакам маркіруюцца папера, пластмаса, шэраг хімікатаў і г. д.,
і ён азначае, што пры іх вытворчасці выкарыстоўваліся «бясхлорныя»
тэхналогіі, і хлору або яго злучэнняў няма ў канчатковай прадукцыі.
Не выкарыстоўваецца для маркіроўкі прадуктаў харчавання і лекаў.
«Паўночны лебедзь» (“Nordic Swan”) – афіцыйны знак, які
выкарыстоўваецца ў Ісландыі, Нарвегіі, Фінляндыі і Швецыі
(знак мае зялёны колер).

«ЭКА» (“ECO”) –экалагічны знак Еўрапейскага Саюза.
(знак мае зялёны колер).

Маркіроўка, якая сведчыць аб экабяспецы вытворчага працэсу
Сімвал на рыбных кансервах, які азначае, што пры вылаве рыбы
не выкарыстоўваліся небяспечныя для дэльфінаў дрыфцерныя сеткі
(знак мае зялёны колер).

Сімвал Брытанскага Саюза за забарону вівісекцыі, які азначае,
што дадзеная прадукцыя ці яе кампаненты не выпрабоўваліся
на паддоследных жывёлах на працягу апошніх 5 гадоў.
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