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Пачатак на 1-й стар.)

Што дзён на пе рад па чат кам 

пра цоў най зме ны су пра цоў нi кi 

му сяць пра хо дзiць «ува ход ны 

фiльтр» для не да пу шчэн ня на 

ра бо ту з пры кме та мi рэ спi ра-

тор най iн фек цыi (ка шаль, пад-

вы ша ная тэм пе ра ту ра це ла). На 

ра бо чых мес цах ра бот нi кi па вiн-

ны быць за бяс пе ча ны за па сам 

ма сак (зы хо дзя чы з пра цяг лас цi 

ра бо чай зме ны i крат нас цi зме ны 

ма сак не ра дзей аднаго ра зу ў 

дзве га дзi ны), паль чат ка мi (пры 

неаб ход нас цi — срод ка мi дэз ын фек цыi 

ў вы гля дзе рас тво раў, сур вэ так для 

апра цоў кi рук).

Акра мя та го, па вiн на вы кон вац-

ца рэ гу ляр ная вiль гот ная ўбор ка па-

мяш кан няў з вы ка ры стан нем мый ных 

срод каў i срод каў дэз ын фек цыi, да зво-

ле ных да ўжы ван ня ў ад па вед нас цi з 

рэ ка мен да цы я мi вы твор цы па вi ру лi-

цыд ным (эфек тыў ным у да чы нен нi да 

вi ру саў) рэ жы ме, звяр та ю чы асаб лi вую 

ўва гу на дэз ын фек цыю ру чак дзвя рэй, 

по руч няў, кам п'ю тар ных кла вi я тур 

i мы шак, тэ ле фон ных апа ра таў, ра бо-

чых па верх няў мэб лi, аб ста ля ван ня i 

iн шых кан такт ных па верх няў. Вар та 

звяр нуць ува гу на апра цоў ку ма бiль-

ных пры лад су вя зi.

Рэ ка мен ду ец ца апра цоў ваць па-

верх нi тэ ле фо на срод ка мi дэз ын фек-

цыi, вы кон ва ю чы ме ры пе ра сця ро гi. 

Ча хол тэ ле фо на не аб ход на апра цоў-

ваць асоб на. Апра цоў ку вар та пра во-

дзiць пас ля кож на га на вед ван ня гра-

мад скiх мес цаў, транс пар ту i пас ля 

за кан чэн ня ра бо ча га дня.

У су вя зi з пра вi ла мi са цыяль-

на га дыс тан цы ра ван ня, якiя 

пра ду гледж ва юць ска ра чэн не 

кан так таў па-за ме жа мi до ма i 

на ра бо це, рэ ка мен ду ец ца аб ме-

жа ваць кан так ты па мiж ка лек ты-

ва мi асоб ных струк тур ных пад-

раз дзя лен няў. Па мiж ра бо чы мi 

мес ца мi су пра цоў нi каў вар та 

за хоў ваць ад лег ласць не менш 

за 1,5 мет ра, вы клю чыць па маг-

чы мас цi вы ка ры стан не агуль ных 

тэ ле фо наў, кам п'ю тар най i арг-

тэх нi кi, ра бо чых iн стру мен таў i 

аб ста ля ван ня iн шых су пра цоў-

нi каў. Пры не аб ход нас цi вы ка ры стан-

ня — пра дэз ын фi ка ваць iх да i пас ля 

вы ка ры стан ня.

Да ку мент утрым лi вае свае спе цы-

фiч ныя рэ ка мен да цыi для ар га нi за цый 

гра мад ска га хар ча ван ня, прад пры ем-

стваў хар чо вай пра мыс ло вас цi, ганд лё-

вых ар га нi за цый i рын каў, да стаў кi на 

дом, прад пры ем стваў бы та во га аб слу-

гоў ван ня, лаз няў, ба сей наў, аква пар-

каў, аб' ек таў па вет ра на га транс пар ту, 

бу даў нi чай i ту рыс тыч най га лi ны.

Але на КРА ВЕЦ.
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У па ня дзе лак у Вi цеб ску 

ад бы ло ся па ся джэн не 

аб лас но га шта ба па су-

праць дзе ян нi рас паў-

сюдж ван ню COVID-19. 

Вя до ма, што ме на вi-

та Пры дзвiн не пад час 

пер шай хва лi iн фi цы ра-

ван ня бы ло най больш 

праб лем най воб лас цю 

разам са ста лi цай.

Стар шы ня Вi цеб ска га 

абл вы кан ка ма Мi ка лай 

ШАРС НЁЎ за па тра ба ваў 

не рас слаб ляц ца. Трэ ба, каб 

гра ма дзя не не за бы ва лi пра 

ве ра год насць за ра зiц ца i па-

ра ней ша му ў шмат люд ных 

мес цах на сi лi мас кi, свое ча-

со ва апра цоў ва лi ру кi ан ты-

сеп ты кам. Не аб ход на тлу-

ма чыць лю дзям, што яшчэ 

не ўсё скон чы ла ся: i ёсць 

не аб ход насць кла па цiц ца 

пра ся бе, каб не стра цiць 

зда роўе, жыц цё.

На яго по гляд, у па лi клi-

нi ках трэ ба больш уваж лi ва 

раз бi рац ца з кож ным вы-

пад кам, ка лi ча ла век прый-

шоў з сiмп то ма мi вi рус най 

iн фек цыi. Мо жа, гэ та i ёсць 

хво ры на ка ра на вi рус. Та му 

яго не аб ход на iза ля ваць, 

каб не за ра жаў ка лег, вы-

пад ко вых лю дзей у кра мах 

i гэ так да лей.

На чаль нiк га лоў на га 

ўпраў лен ня па ахо ве зда-

роўя абл вы кан ка ма Мi ха iл 

ВIШ НЯ ВЕЦ КI ад зна чыў, што 

ад па вед ная ды яг нас тыч ная 

ра бо та пра во дзiц ца, але яна 

бу дзе ўзмоц не на. Га лоў ны 

ме дык воб лас цi кан ста та-

ваў, што па ве лi чэн не вост-

рых рэ спi ра тор ных iн фек цый 

ня знач нае: на 2,7 % больш 

у па раў на ннi з ана ла гiч ным 

ле таш нiм пе ры я дам.

Што да коль кас цi лож каў 

для хво рых на пнеў ма нiю i 

COVID-19 — iх на Вi цеб шчы-

не ка ля 1,4 ты ся чы. Кi раў-

нi кi сiс тэ мы ахо вы зда роўя 

лi чаць, што гэ та га да стат-

ко ва.

Срод каў iн ды вi ду аль най 

ахо вы для ме ды каў так са-

ма ха пае, як i ла ба ра то рый, 

якiя вы кон ва юць спе цыяль-

ныя да сле да ван нi — iх 

шэсць. Там вы нi кi атрым лi-

ва юць час цей за ўсё ў той 

жа дзень. Ня ма праб лем з 

ле ка мi, пунк таў кiс ла род най 

пад трым кi на сён ня ў два 

ра зы больш, чым вяс ной — 

ка ля 1,7 ты ся чы. Ме ды кi га-

то выя да плаў на га ўва хо ду 

ў дру гую хва лю пан дэ мii, 

ве да юць, як вы зна чаць i як 

ля чыць хво рых, пад крэс лiў 

Мi ха iл Вiш ня вец кi.

Га лоў ны ўрач Вi цеб-

ска га аб лас но га цэнт ра 

гi гi е ны, эпi дэ мi я ло гii i гра-

мад ска га зда роўя Ула дзi-

мiр СIН КЕ ВIЧ пра па на ваў 

больш ак тыў на на гад ваць у 

СМI пра ме ры, якiя да зво-

ляць да мi нi му му па нi зiць 

ве ра год насць за ра жэн ня 

COVID-19. У пры ват нас цi, 

пры шчэп кi су праць гры-

пу да зво ляць па ра лель на 

знач на ўзмац нiць iму нi тэт i, 

ад па вед на ахо ву ар га нiз ма 

ад iн фек цый, якiя пе ра да юц-

ца па вет ра на-кро пель ным 

шля хам.

Ад па вед ную агi та цый ную 

дзей насць да ру ча на ажыц-

ця вiць i Вi цеб ска му аб лас но-

му аб' яд нан ню праф са юзаў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

На двор'е

Хо лад тро хi ад пус цiць
Ра на нам яшчэ су стра каць нач ныя 

за ма раз кi, па куль ра на... А ся рэд ня су тач ныя 
тэм пе ра ту ры на блi зяц ца да сва ёй 

клi ма тыч най нор мы да кан ца каст рыч нi ка
Пры вык лi мы да цяп ла, як да род на га. Увесь год 

(за вы клю чэн нем мая) быў цяп лей шы, чым звы чай-

ны, а тут ха лод ныя па вет ра ныя ма сы з аква то рыi 

Ба ран ца ва мо ра пра су ну лi ся да лё ка ў паў днё выя 

шы ро ты. Тэм пе ра тур ны рэ жым у Бе ла ру сi стаў на 

1—4 гра ду сы нi жэй шы за клi ма тыч ную нор му. У мi-

ну лыя вы хад ныя па ўсхо дзе кра i ны пя рэ да дзень 

зi мы ўжо ад зна чыў ся пер шым мок рым сне гам.

Але пры ро да вы ра шы ла, што мерз нуць як след нам 

яшчэ ра на. А та му з трэ цяй дэ ка ды каст рыч нi ка на тэ ры-

то рыю на шай кра i ны «па го нiць» не вя лi кае па цяп лен не, 

па ве дам ля юць спе цы я лiс ты Рэс пуб лi кан ска га цэнт ра па 

гiд ра ме тэа ра ло гii, кант ро лi ра дые ак тыў на га за брудж ван-

ня i ма нi то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мiнп ры ро ды.

Яшчэ сён ня ўдзень на двор'е ў кра i не бу дзе вы зна чаць 

воб ласць па вы ша на га ат мас фер на га цiс ку, сфар мi ра ва-

ная ў ха лод най па вет ра най ма се. А вось з се ра ды сi туа-

цыя пач не мя няц ца. У Ат лан ты цы на бi рае сi лу цык лон, 

якi, ссоў ва ю чы ся на Скан ды наў скi паў вост раў, па сту по ва 

ўцяг не ў сваю ар бi ту на двор'е боль шас цi краін Еў ро пы, 

у тым лi ку Бе ла ру сi. Уна чы ў паў ноч ных, ра нi цай i ўдзень 

у цэнт раль ных ра ё нах кра i ны прой дуць ка рот ка ча со выя 

даж джы. Уна чы i ра нi цай у асоб ных ра ё нах маг чы мы ту-

ман. Ве цер праг на зу ец ца паў днё вы, паўд нё ва-за ход нi 

ўме ра ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад ну ля да 

плюс 7 гра ду саў. Удзень бу дзе ад 5 да 11 цяп ла, па поўд нi 

i за ха дзе кра i ны — 12-13 гра ду саў вы шэй за нуль.

Ад нос на кам форт нае на двор'е пач нец ца ў чац вер. 

У гэты дзень ха лод нае па вет ра па кi не тэ ры то рыю кра i ны. 

Бу дзе воб лач на, удзень з пра яс нен ня мi. Уна чы i ра нi цай 

на боль шай част цы тэ ры то рыi кра i ны, удзень мес ца мi 

прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Ве цер праг на зу ец ца 

паўд нё ва-за ход нi ўме ра ны, удзень па ры вiс ты, па поў на чы 

ў асоб ных ра ё нах моц ны па ры вiс ты. Тэм пе ра ту ра па вет-

ра ўна чы скла дзе ад плюс 4 да 10 гра ду саў. Па вя лi чыц ца 

тэм пе ра ту ра i ўдзень, ка лi бу дзе 11—17 цяп ла, а па поўд нi 

i за ха дзе кра i ны — да плюс 19 гра ду саў.

Праў да, у пят нi цу каст рыч нiк аб вес цiць, што на два рэ 

ўсё ж глы бо кая во сень. Ат мас фер ны цiск вы рас це, фран-

таль ныя раз дзе лы па кi нуць тэ ры то рыю кра i ны, па мен-

шыц ца коль касць аб ло каў. Пад уплы вам ня ўстой лi вых па-

вет ра ных мас мес ца мi па кра i не прой дуць ка рот ка ча со выя 

даж джы. Ве цер праг на зу ец ца паўд нё ва-за ход нi, уна чы 

ўме ра ны, у дзён ныя га дзi ны па ры вiс ты. Тэм пе ра ту ра па-

вет ра ноч чу скла дзе 5—11 цяп ла, а ўдзень бу дзе ад плюс 

9 гра ду саў да 15, па поўд нi — да 17 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд нiх пра гно заў ай чын ных сi ноп ты каў, 

у су бо ту мес ца мi па кра i не прой дуць ка рот ка ча со выя даж-

джы. Уна чы i ра нi цай у асоб ных ра ё нах ча ка ец ца ту ман. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ноч чу скла дзе ад плюс 2 гра ду саў па 

поў на чы да 11 гра ду саў вы шэй за нуль па поўд нi кра i ны. 

Удзень бу дзе 7—14 цяп ла, у паў днё вых ра ё нах — да плюс 

16 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Но вы пра ект

«Па вет ра ны змей» 
на бi рае вы шы ню

У вы да вец тве «Аду ка цыя i вы ха ван не» рых ту ец ца 

но вы твор чы пра ект — кнiж ная се рыя «Па вет ра ны 

змей». Пер шая кнi га — пе ра клад на бе ла рус кую 

мо ву кi тай скай на род най каз кi. Да рэ чы, пе ра клад 

ажыц цёў ле ны з ары гi на ла.

Рас каз вае на мес нiк ды рэк та ра рэ дак цый на-вы да-

вец кай уста но вы «Аду ка цыя i вы ха ван не» Анас та сiя 

РА ДЗI КЕ ВIЧ:

— На ша му вы да вец тву да ру ча на вы дан не цэ ла га шэ-

ра гу ча со пi саў на рус кай i бе ла рус кай мо вах, якiя ад ра-

са ва ны дзi ця ча му чы та чу. I ла гiч на, што ў нас вы да ец ца 

i да во лi шмат не толь кi аду ка цый най лi та ра ту ры, але i 

мас тац кiх дзi ця чых кнiг. Но вы пра ект «Па вет ра ны змей» 

са ры ен та ва ны на зна ём ства з дзi ця чы мi лi та ра ту ра мi на-

ро даў све ту. Па чы на ем з ка зак. Пер шая кнi га — пе ра клад 

з кi тай скай мо вы. Да рэ чы, у ме жах пра ек та «Па вет ра ны 

змей» бу дзе вы да дзе ны цэ лы шэ раг кнiг, якiя прад ста вяць 

кi тай скi ка зач ны фальк лор. Не су мнен на, фар мi ру ю чы 

«парт фель» се рыi, звер нем ся да пе ра клад чы каў з швед-

скай, нар веж скай, фiн скай, ня мец кай, поль скай, укра iн-

скай i iн шых моў на ро даў Еў ро пы. На шчас це, у Бе ла ру сi 

вя лi кi атрад ма ла дых пе ра клад чы каў, якiя зай ма юц ца 

лi та ра ту ра мi iн шых кра iн. I да афарм лен ня кнiг — а яны 

бу дуць ба га тыя на ма люн кi — пры цяг нем ма ла дых кнiж-

ных гра фi каў.

Пе ра клад ная лi та ра ту ра заў сё ды ўзба га чае зда быт кi i 

на цы я наль най лi та ра ту ры, не ка жу чы пра тое, што спры яе 

раз вiц цю чы тац кiх гус таў. Ме на вi та з та кiм пе ра ка нан нем 

у «Аду ка цыi i вы ха ван нi» i па чы на юць но вы твор чы пра-

ект — се рыю кнiг «Па вет ра ны змей».

Сяр гей ШЫЧ КО.

У кож ным жар це, як вя до ма, ёсць 

до ля жар ту, ас тат няе — праў да. 

Вось дзве жан чы ны су стрэ лi ся. 

Дыя лог: «Ты ў ад па чы нак?» — 

«Так». — «I што бу дзеш ра-

бiць?» — «А што — i ў ад па чын ку 

трэ ба неш та ра бiць?!»

Маг чы ма, па мы ля ем ся, але зда ец-

ца, што дру гая з гэ тых жан чын бы ла 

ней кая за меж нi ца, а вось пер шая...

На шым, ту тэй шым лю дзям, да пра-

цы не пры вы каць: мы — з за да валь-

нен нем! А ўжо на ле цi шчы... У час ад-

па чын ку (у тым лi ку — за слу жа на га)... 

Абы толь кi зда роўе да зва ля ла: ча го 

толь кi не па бу ду ем, не па са дзiм, не вы-

рас цiм! Якiх толь кi ягад-гры боў з ле су 

не на но сiм! Ча го не на ва рым, не на су-

шым, не на рых ту ем у ча кан нi зi мы...

Для та го каб (яшчэ i ў гэ тым) быць 

ка рыс най сва iм пад пiс чы кам, да ра гiм 

пра цаў нi кам i пра цаў нi цам, «Звяз-

да», вы бi ра ю чы пры зы на чар го вы 

ро зыг рыш, спы нi ла ся на здраб ляль нi-

ках-чо пе рах i су шыл цы для са давіны-

гароднiны. Дня мi (i, на жаль, з-за вi ру-

са зноў без гас цей) у рэ дак цыi ад быў-

ся чар го вы ро зыг рыш. Та кiм чы нам, 

доб рая на вi на — здраб ляль нiк-чо пер 

Galaxy GL2351 вый гра лi:

Ган на Сця па наў на Кар се ка, в. Ка-

лод нае Сто лiн ска га ра ё на Брэсц кай 

воб лас цi;

Ра i са Фё да раў на Гра мы ка, в. Вя-

лi кi Поў свiж Ле пель ска га ра ё на 

Вiцеб скай воб лас цi;

Аляк сандр Сяр ге е вiч Ган ча роў, 

а/г Нi сiм ка вi чы Ча чэр ска га ра ё на 

Гомель скай воб лас цi;

Iры на Iва наў на Кро та ва, г. п. Ка-

рэ лi чы Гро дзен скай воб лас цi;

Зоя Iва наў на Са мец, г. Клi чаў 

Магi лёў скай воб лас цi;

Ве ра Аляк санд раў на Лой ка, 

г. Дзяр жынск Мiн скай воб лас цi;

Сяр гей Iва на вiч Жу каў, г. Мiнск.

Су пер прыз — суш ку для га род нi-

ны i са да вi ны Redmond RFD-0157 — 

вый гра ла Софья Пар фiр' еў на Ку сян-

ко ва, в. Лу чын Ра га чоў ска га ра ё на 

Го мель скай воб лас цi.

Вiн шу ем шчас лiў чы каў! Тым жа, 

ка го ўда ча аб мi ну ла, шчы ра зы чым 

не за сму чац ца. Ну хоць бы та му, што 

не вый граў шы вы нi чо га не прай гра лi 

(апроч кан вер та). Ва ўся кiм ра зе, да 

вас пяць ра зоў на ты дзень бу дзе пры-

хо дзiць род ная га зе та на род най мо ве 

i, дасць бог, ра да ваць доб ры мi на вi-

на мi... У тым лi ку — но вы мi пры за мi. 

Якi мi? Што на зы ва ец ца, па жы вём — 

пра чы та ем. I ра зы гра ем.

Афi цый на

Ар га нi за та рам рэ клам най гуль нi «Во сень 

са «Звяз дой» з'яў ля ец ца рэ дак цый на-вы да-

вец кая ўста но ва «Вы да вец кi дом «Звяз да» 

(УНП 100155376), раз ме шча ная па ад ра се: 

220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10А.

Рэ клам ная гуль ня «Во сень са «Звяз дой» за-

рэ гiст ра ва на Мi нiс тэр ствам ганд лю Рэс пуб лi кi 

Бе ла русь 21.08.2020 г. (па свед чан не № 3840) 

i пра во дзiц ца на тэ ры то рыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь 

з 1 ве рас ня да 31 снеж ня 2020 го да ўключ на ся-

род пад пiс чы каў га зе ты «Звяз да» на чац вёр ты 

квар тал або дру гое паў год дзе 2020 го да. Уся го 

ў гуль нi ўзя лi ўдзел 95 пад пiс чы каў. Пры за вы 

фонд гуль нi ра зы гра ны цал кам.

Тэ ле фон для да ве дак па пы тан нях пра вя-

дзен ня рэ клам най гуль нi i атры ман ня пры зоў: 

8 (017) 263 66 73.

• У тэму

Вi цеб шчы на да дру гой хва лi га то ва

Чы тач — га зе та

ВО СЕНЬ РА ДУЕ ПРЫ ЗА МI

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


