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Дыс тан цый ная ра бо та, 
аб ме жа ван не кан так таў 

i iн шыя ме ры
Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя за цвер дзi ла 

но выя рэ ка мен да цыi ва ўмо вах 
рас паў сю джан ня COVID-19

Дру гая хва ля COVID-19 на бi рае аба ро ты ва ўсiм све це. У Бела-

ру сi кож ныя су ткi рэ гiст ру ец ца больш за 600 но вых вы пад-

каў. Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя за цвер дзi ла ме та дыч ныя 

рэ ка мен да цыi па пра фi лак ты цы ка ра на вi рус най iн фек цыi. 

Яны пры зна ча ны для ра бот нi каў i на вед валь нi каў ка мер цый-

ных i не ка мер цый ных ар га нi за цый, прад пры ем стваў, уста ноў, 

а так са ма iн ды вi ду аль ных прад пры маль нi каў. Гэ тыя пра вi лы 

на кi ра ва ны на знi жэн не ры зы кi рас паў сю джан ня iн фек цыi i 

за ха ван не зда роўя ва ўмо вах пан дэ мii COVID-19.

Пад крэс лi ва ец ца, што рэ ка мен да цыi не да ты чац ца ўста ноў аду-
ка цыi, ахо вы зда роўя, са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель нiц тва, 
па праў чых i ўста ноў Мi нiс тэр ства аба ро ны.

У пры ват нас цi, рэ ка мен ду ец ца пе ра вес цi мак сi маль на маг чы мую 
коль касць ра бот нi каў на дыс тан цый ную ра бо ту (пры на яў нас цi та кой 
маг чы мас цi i з пiсь мо ва га да зво лу ра бот нi ка). У пер шую чар гу гэ та 
па вiн ны быць асо бы з груп ры зы кi. Так са ма па жа да на аб ме жа ваць 
лю быя ма са выя ме ра пры ем ствы з удзе лам больш як пя цi ча ла век 
(схо ды, вы стаў кi, кан фе рэн цыi), а ўка ра няць пе ра важ на элект рон нае 
ўза е ма дзе ян не, тэ ле фон ную i фак сi мiль ную су вязь. Гэ так жа рэ ка-
мен ду ец ца аб мя жоў ваць ка ман дзi роў кi i ра бо чыя па езд кi.

Мэ та згод на вы ка рыс тоў ваць бес кан так та выя ўстрой ствы для ад крыц ця 
дзвя рэй, вы клю чаль нi каў свят ла, ра бо ты сан тэх нiч на га аб ста ля ван ня. Так-
са ма вар та за бяс пе чыць бяс печ ны пiт ны рэ жым су пра цоў нi каў 
i не знi жаль ны ме сяч ны за пас срод каў дэз ын фек цыi.
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Аляк сей ГАЙ ДА ШОЎ:

«Зi моў ка 
ў Ан тарк ты дзе — 
асаб лi вы вы па дак»
Во сем ме ся цаў у го дзе ака заць да па мо гу 
на ле дзя ным кан ты нен це нi хто не змо жа

У НАН Бе ла ру сi да дзе ны ўра чыс ты старт 13-й Бе ла рус кай ан-

тарк тыч най экс пе ды цыi. Сё ле та на ля до вы кан ты нент ад пра-

вяц ца дзе сяць удзель нi каў: як спе цы я лiс ты, якiя ўжо па бы ва лi 

ў Ан тарк ты дзе (пяць ча ла век), так i на вiч кi. Чле наў экс пе ды цыi 

ча кае ня лёг кая пра ца па на рошч ван нi бу даў нiц тва ўлас на га дому 

на бе ра гах Ан тарк ты кi — Бе ла рус кай ан тарк тыч най стан цыi 

«Га ра Вя чэр няя», а так са ма па пра вя дзен нi на ву ко вых да сле да-

ван няў у рам ках дзяр жаў най пра гра мы па вы ву чэн ні 

Ан тарк ты кi.
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• Увод жыл ля ў Бе ла ру сi 
ў сту дзе нi—ве рас нi па вя лi-
чыў ся на 5,7 %.

•  Iн ды вi ду аль ным 

прад пры маль нi кам хо-

чуць да зво лiць з 1 сту дзе-

ня 2021 го да звяр тац ца па 

ад мi нiст ра цый ныя пра цэ-

ду ры ў лю бую пад атко-

вую. Экс тэ ры та ры яль ны 

прын цып аб слу гоў ван ня 

ў пад атко вых ужо дзей нi-

чае для фi зiч ных асоб.

• У Бе ла ру сi што год вы-
во зяць з ле су ка ля 15 ты сяч 
ку бiч ных мет раў смец ця.

• У на шай кра i не мо жа 

знiк нуць спiс за ба ро не ных 

для жан чын пра фе сiй.

• Мi нiс тэр ства па па дат-
ках i збо рах хо ча пе рай сцi 
на стап ра цэнт ную па да чу 
пад атко вых дэк ла ра цый у 
элект рон ным вы гля дзе.

• Бе ла русь атры ма ла 

ад «па да тку на Google» 

больш за Br60 млн.

КОРАТКА

Iры на КАС ЦЕ ВIЧ, 

мi нiстр пра цы 

i са цы яль най аба ро ны:

«Мы ўваж лi ва па гля дзе лi 
на маг чы мас цi Пра цоў на га 
ко дэк са i сён ня пра па на ва лi 
шмат дзет ным ма мам 
пе рай сцi на гнут кi 
гра фiк, ска ро ча ны 
з вась мi да ся мi га дзiн 
ра бо чы дзень. Пры гэ тым 
за ха ва ец ца ў поў ным 
аб' ёме за ра бот ная пла та 
як за вась мi га дзiн ны 
ра бо чы дзень. 
Нас пад тры ма лi, 
у 2021 го дзе мы бу дзем 
ува хо дзiць чар го вы раз 
з пэў ны мi ка рэк цi роў ка мi 
ў Пра цоў ны ко дэкс, та му 
бу дзем пра па ноў ваць 
дэ пу та там, каб яны нас 
так са ма пад тры ма лi».
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На пад вор ку пра ва слаў на га Пет ра паў лаў ска га са бо ра Го ме ля ўста ля ва ны ма ке ты — ко пii бы лых цэрк ваў. Ля кожнай з іх можна прачытаць падра-
бязную інфармацыю аб страчаным помніку. Вывучаюць яе не толь кi пры ха джа не, але i тыя, ка му не абы яка выя лёс i гiс то рыя го ра да на Со жы.
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Ня стра ча ныя хра мыНя стра ча ныя хра мы


