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• Бе ла русь да лу чы ла-

ся да Ма ра кеш скай да-

мо вы.

• Ацяп лен не ў баль нi цах, 

дзi ця чых сад ках i шко лах 

Мiн ска пач нуць ад клю чаць 

26 мая.

• Мi нiс тэр ства аду ка-

цыi змя нi ла тэр мi ны пра-

вя дзен ня ЦТ.

• МАРГ удак лад нiла рэ гу-

ля ван не цэн на дэз ын фi цы-

ру ю чыя срод кi i мас кi.

• У Бе ла ру сi рых ту юць 

но выя вы дан нi Чыр во най 

i Чор най кнiг.

• Пер шая ў све це плы ву-

чая АЭС уве дзе на ў экс плу а-

 та цыю на Чу кот цы.

• У Бе ла ру сi за пяць га-

доў га зi фi ка ва на 586 сель-

скiх на се ле ных пунк таў.

• Вы стаў ка «Бе ла гра-

2020» пе ра но сiц ца на 1—5 

ве рас ня.

КОРАТКА

Iгар КАР ПЕН КА, 

мi нiстр аду ка цыi:

«Шко ла вы кон вае 
ўскла дзе ную на яе 
функ цыю, але гэ та не 
вы клю чае ад каз нас цi 
баць коў за аду ка цыю 
свай го дзi ця цi. Нель га 
ўспры маць аду ка цыю 
як ней кую па слу гу, якую 
мы аказ ва ем з пунк ту 
гле джан ня рын ка вых 
ме ха нiз маў. На стаў нiк 
мо жа вы клас цi ся i на 
150 %, але ка лi дзi ця не 
за хо ча пры клас цi ней кiя 
на ма ган нi, каб асво iць 
ма тэ ры ял, — нi чо га не 
ад бу дзец ца. Ву чо ба — 
гэ та сур' ёз ная i ад каз ная 
пра ца. Трэ ба мець сi лу 
во лi, быць ар га нi за ва ным, 
са бра ным. Так, шко ла 
па вiн на ства рыць умо вы, 
але не за мя няць баць коў».
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З кан ца кра са вi ка па цы ен таў, хво рых на ка ра на вi рус ную iн фек цыю ў лёг кай 

i бес сiмп том най фор ме, ле чаць ам бу ла тор на. Ме ды цын скую да па мо гу iм 

аказ ва юць ура чы па лi клi нiк, у тым лi ку вы яз ныя бры га ды, або так зва ныя 

кан такт ныя гру пы. Як змя нi ла ся ра бо та па лi клi нiк, i ка му ўжо ро бяць экс-

прэс-тэс ты; як пра цу юць ме ды кi, якiя што дзень вы яз джа юць на вi зi ты да 

па цы ен таў, хво рых на ка ра на вi рус; як мяс цо выя жы ха ры шы юць мас кi, каб 

да па маг чы ўра чам, а тыя, у сваю чар гу, га то вы змя нiць на час спе цы я лi за цыю 

i да па ма гаць ка ле гам у ба раць бе з iн фек цы яй, мы даведаліся, 

пабываўшы ў 11-й га рад ской па лi клi нi цы Мiн ска.

На слы ху!На слы ху!

Як пра цу юць вы яз ныя бры га ды, 
што ле чаць па цы ен таў з COVID-19 до ма

«БОЛЬ ШАСЦЬ ПА ЦЫ ЕН ТАЎ «БОЛЬ ШАСЦЬ ПА ЦЫ ЕН ТАЎ 
ДЫ ЯГ НАЗ УС ПРЫ МАЮЦЬ АДЭ КВАТ НА»ДЫ ЯГ НАЗ УС ПРЫ МАЮЦЬ АДЭ КВАТ НА»

На вы ста вач най пля цоў цы ва ен най тэх нi кi ка ля Кур га на Сла вы iдзе ман таж па ста мен та пад ле ген дар ную «Ка цю шу» — ра ры тэт 

Вя лi кай Ай чын най вай ны. Гэ ты пра ект рэа лi зу ец ца пры ўдзе ле Фе дэ ра цыi праф са юзаў Бе ла ру сi.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

Зор ка для «Ка цю шы»Зор ка для «Ка цю шы»
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Яшчэ ста ра жыт ныя рым ля не ве да лi: хо чаш мi ру, рых-

туй ся да вай ны. А На па ле он паз ней ска заў: на род, якi 

не хо ча кар мiць сваю ар мiю, бу дзе кар мiць чу жую. Мiр-

ная Бе ла русь да лё кая ад iм пер скiх ам бi цый, але i ся бе 

ў крыў ду да ваць не бу дзе.

Гэ та яшчэ раз па цвер дзi ла ся пад час на вед ван ня Прэ-

зi дэн там Бе ла ру сi Аляк санд рам Лу ка шэн кам во пыт-

на-вы пра ба валь на га ўчаст ка на ву ко ва-вы твор ча га 

та ва рыст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «АКБ ТСП» у 

Ма чу лi шчах. Пер шае, што ад зна чыў бе ла рус кi лi дар 

пас ля пры лё ту, — ёсць шэ раг пы тан няў, перш за ўсё па 

вы ка нан нi пра гра мы раз вiц ця ра кет най вы твор час цi.

«Доб ра бы ло б, ка лi б усе дзяр жа вы ўзя лi i ад мя нi лi вой ны. 

Мо жа, да жы вём, але па куль яшчэ нi хто не ад мя няе вой ны, 

ня гле дзя чы на роз на га ро ду пан дэ мii, эпi дэ мii, iс тэ рыi. На 

жаль, да вай ны пры хо дзiц ца рых та вац ца ў мiр ны час. Нi ку ды 

не дзе неш ся: ка лi не бу дзеш рых та вац ца (не дай бог, вя до ма) 

да вай ны за раз, то бу дзеш па жы наць гор кiя пла ды по тым», — 

ска заў кi раў нiк дзяр жа вы.

Прэ зi дэнт пад крэс лiў, што стра тэ гiч ная за да ча — у вы пад-

ку па гро зы на нес цi не пры маль ны ўрон пра цiў нi ку, 

i гэ та кра i на му сiць дэ ман стра ваць.

«Доб ра бы ло б, ка лi б усе дзяр жа вы«Доб ра бы ло б, ка лi б усе дзяр жа вы
ўзя лi i ад мя нi лi вой ны»ўзя лi i ад мя нi лi вой ны»
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