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Грыб ны се зон: як не атру ціц ца?
Фо та ў VK: пяць поў ных 

вёд раў гры боў, на пя-

рэд нім пла не — вя дзер-

ца з ба ра ві ка мі. І под піс: 

«Гэ та толь кі да абе ду!». 

Па доб ныя фо та з на ды-

хо дам во се ні па ста ян на 

су стра ка юц ца ў сац-

сет ках. Ні чо га дзіў на га: 

грыб ны се зон. Звяр ні це 

з тра сы на пра сё лак у буд ны дзень і асаб лі ва ў вы хад ны: на 

або чы нах уз доўж ус край ку ле су — дзя сят кі пры пар ка ва ных 

ма шын. Ці хае па ля ван не — ад на з тых прос тых ра дас цяў, якія 

не на доў га вяр та юць у дзя цін ства. Але каб ра дасць за ста ва ла-

ся ра дас цю і за яе не прый шло ся пла ціць зда роў ем, 

трэ ба па мя таць аб ме рах пе ра сця ро гі.
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• Тра ды цый ны во сень-

скі ме сяч нік па на вя дзен-

ні па рад ку стар туе ў Мін-

ску 19 ве рас ня. 

• За пуск Бе лА ЭС пла-
ну ец ца пры мер ка ваць да 
7 ліс та па да.

• У год свят ка ван ня 

75-год дзя Пе ра мо гі ў Вя-

лі кай Ай чын най вай не 

Ві цеб скі аб лас ны края-

знаў чы му зей пра па нуе 

ўсім жа да ю чым пры няць 

удзел у ак цыі «І ў па мя ці, і 

ў ся мей ным аль бо ме...».

• Бе ла рус кія аг ра рыі 
на ма ла ці лі 8,025 млн т 
збож жа.

КОРАТКА

Ула дзі мір УЛА ХО ВІЧ, 

стар шы ня Бе ла рус кай 

ганд лё ва-пра мыс ло вай 

па ла ты:

«Рэ ак цыя на па лі тыч ныя 
па дзеі ў Бе ла ру сі 
не пе ра но сіц ца 
на біз нес-ад но сі ны. Біз нес 
усё ж та кі імк нец ца 
аба ра няць свае ін та рэ сы, 
і гэ та зра зу ме ла. Больш 
за тое, усе за ці каў ле ныя, 
каб не бы ло па дзен ня 
та го, што ўжо 
на пра ца ва на. Не ка то рыя 
«но ва на ро джа ныя» 
экс пер ты ка жуць, 
што Бе ла русь ні чо га 
не вы раб ляе, што 
гэ та ад ста лы край, 
а пра дук цыя — мі ну ла га 
ста год дзя. Хі ба гэ та мае 
хоць ней кае да чы нен не 
да рэ ча іс нас ці? 
Вя лі ка бры та нія, 
на прык лад, збі ра ец ца 
ар га ні зоў ваць з на мі 
збо рач ную вы твор часць 
элект ро бу саў. Хі ба 
гэ та вы пад ко васць? Не. 
Та му та кія ка мен та рыі 
не да пу шчаль ныя 
і не па трэб ныя. Але тыя 
лю дзі, якія зай ма юц ца 
прак тыч ным біз не сам, 
ве да юць рэ аль ную кар ці ну, 
і яны за ці каў ле ныя 
за ха ваць дзе ла выя ад но сі ны 
з бе ла рус кі мі парт нё ра мі».

ЦЫТАТА ДНЯ

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2020 года
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Ак ту аль наАк ту аль на

БОЙ ЦЕ СЯ НЕ ГРЫ ПУ, 
А ЯГО ЎСКЛАД НЕН НЯЎ

Ча му ў гэ тым эпі дсе зо не 
вар та аба вяз ко ва пры шча піц ца?

Ма са вая кам па нія па вак цы на цыі ад гры пу рас па ча та сё ле та ў 

кра і не з ся рэ дзі ны ве рас ня. Звы чай на яе пра во дзі лі з каст рыч-

ні ка, але свае ка рэк ты вы ў тэр мі ны вак цы на цыі ўно сіць ін шая 

ін фек цыя — COVІD-19, якая пра цяг вае рас паў сюдж вац ца. Хто 

пер шым атры мае вак цы ну і ці ёсць да яе су праць па ка зан ні? 

Ча му гэ тай во сен ню ме ды кі ўсім рэ ка мен ду юць аба ра ніць ся бе 

ад гры пу? На ак ту аль ныя пы тан ні пра пры шчэп кі ад гры пу ад-

ка за ла на мес нік га лоў на га ўра ча па ар га ні за цый на-ме та дыч най 

ра бо це 3-й цэнт раль най ра ён най клі ніч най па лі клі ні кі Мін ска 

Ла ры са ДЗЯ НІ СА ВА.

— Вак цы на цыя ад гры пу ў нас ужо ак тыў на вя дзец ца. Мы вы ка рыс-
тоў ва ем ра сій скую вак цы ну «Гры пол плюс». У па пя рэд нія га ды яна ся бе 
доб ра за рэ ка мен да ва ла. Вак цы на ўтрым лі вае ак ту аль ныя ан ты ге ны да 
шта маў ві ру са гры пу А — H1N1 і H3N2 і гры пу В, — рас каз-
вае Ла ры са Ула дзі мі ра ўна. СТАР. 4СТАР. 4

Кры ні ца ў вёс цы По кра ша ва Слуц ка га ра ё на пры цяг вае не толь кі мес ці чаў. Тут бы ва юць зем ля кі з бліз кіх і ад да ле ных 
ад гэ тых мяс цін вё сак, вы пад ко выя і ста лыя пут ні кі, жы ха ры Слуц ка, хле ба ро бы і бу даў ні кі. Га ю чая ва да, быц цам род ная ма ці, 
клі ча іх і час туе. Шмат га доў та му, дзя ку ю чы По кра шаў ска му во цат на му за во ду, кры ніч ная пля цоў ка паў ста ла ў но вым убран ні.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

ЦУ ДА ДЗЕЙ НАЯ КРЫ НІ ЦА


