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З па да зрэн нем на не бяс-

печ ны ка ро на ві рус, які 

рас паў сюдж ва ец ца ў Кі таі, 

шпі та лі за ва на пер шая бе-

ла рус ка, якая вяр ну ла ся з 

гэ тай кра і ны. Праў да, пас-

ля ды яг нос ты кі вы свет лі-

ла ся, што дзяў чы на хво-

рая на грып В.

Як рас ка за ла прэс-сак ра-

тар Мі ніс тэр ства ахо вы зда-

роўя Юлія БАРАДУН, 22 сту-

дзе ня ў Мін скую ін фек цый ную 

баль ні цу бы ла шпі та лі за ва-

на 20-га до вая па цы ент ка са 

скар га мі на бо лі ў мыш цах, 

па вы шэн не тэм пе ра ту ры да 

38,5 гра ду са і ка шаль. Па пя-

рэд ні ды яг наз — вост рая рэ-

спі ра тор ная ві рус ная ін фек цыя. 

Мін чан ка рас ка за ла, што два 

дні та му вяр ну ла ся з Шан хая. 

Па цы ент ку раз мяс ці лі ў асоб ны 

бокс і ўзя лі ана лі зы на рэ спі ра-

тор ную гру пу ві ру саў.

Учо ра ў баль ні цы прай шоў 

кан сі лі ум з удзе лам га лоў на-

га ўра ча Мін скай ін фек цый най 

баль ні цы Мі ка лая Юроў ска га, 

на мес ні ка га лоў на га ўра ча па 

ме ды цын скай част цы Свя та-

сла ва Вель гі на і пра фе са ра, 

за гад чы ка ка фед ры ін фек цый-

ных хва роб БДМУ, док та ра ме-

ды цын скіх на вук Іга ра Кар па ва. 

Вы стаў ле ны ды яг наз, які пас ля 

атры маў ла ба ра тор нае па цвяр-

джэн не, — грып В ся рэд няй 

сту пе ні цяж кас ці. Пра во дзіц ца 

ла ба ра тор нае да сле да ван не 

для вы клю чэн ня на сла ен ня ка-

ро на ві рус най ін фек цыі.

— Зараз мы атрымалі ўсе 

рэактывы, якія дазваляюць 

выявіць менавіта гэты вірус 

2019 года — новы штам, які 

распаўсюджваецца ў КНР, — 

адзначыў міністр аховы 

здароўя Уладзімір КАРАНІК.

Яшчэ 31 снеж ня мі ну ла га 

го да ўла ды Кі тая ін фар ма ва лі 

Су свет ную ар га ні за цыю ахо-

вы зда роўя аб ус пыш цы не-

вя до май пнеў ма ніі ў го ра дзе 

Ухань. 7 сту дзе ня кі тай скія 

ме ды кі ўста на ві лі ўзбу джаль-

ні ка хва ро бы — ка ро на ві рус 

2019-nCoV. Вы пад кі за ра жэн-

ня пнеў ма ні яй но ва га ты пу па-

цверд жа ны ў 25 пра він цы ях, 

аў та ном ных ра ё нах і га ра дах 

цэнт раль на га пад па рад ка ван-

ня Кі тая. Больш за 5,8 ты ся чы 

ча ла век ме лі цес ныя кан так ты 

з хво ры мі. Ся род іх 4928 зна-

хо дзяц ца пад ме ды цын скім 

на зі ран нем, ас тат нім 969 яно 

не па трэб на. Ін ку ба цый ны пе-

ры яд но ва га ві ру су мо жа скла-

даць ка ля 14 дзён. Ві рус рас-

паў сюдж ва ец ца па ас тат ніх 

кра і нах: вы пад кі за ра жэн ня 

вы яў ле ны ў ЗША, Япо ніі, Рэс-

пуб лі цы Ка рэя, Тай лан дзе.

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

ад соч вае сі ту а цыю з ка ро на-

віру сам у све це, уз моц не ны 

пра фі лак тыч ныя ме ра пры-

ем ствы па не да пу шчэн ні яго 

рас паў сюдж ван ня ў кра і не. 

Асаб лі вая ўва га спе цы я ліс таў 

на кі ра ва на на пра фі лак ты ку 

за хвор ван ня ся род тых, хто 

ўяз джае ў Бе ла русь з кра ін з 

не спры яль най эпі дсі ту а цы яй. 

У аэ ра пор тах Бе ла ру сі ўзмоц-

не ны са ні тар на-ка ран цін ны 

кант роль па са жы раў. У пры ват-

нас ці, у На цы я наль ным аэра-

пор це «Мінск» ар га ні за ва ны 

са ні тар на-ка ран цін ны кант роль 

па са жы раў, якія пры бы ва юць 

з кра ін, дзе вы яў ле ны вы пад-

кі за ра жэн ня, з пры мя нен нем 

цеп ла ві зій на га аб ста ля ван ня.

Спе цы я ліс ты РНПЦ эпі дэмія -

ло гіі і мік ра бія ло гіі па ста ян на 

ад соч ва юць ды на мі ку эпі дэ міч-

най сі ту а цыі ў све це і га то вы 

да ды яг нос ты кі ўзбу джаль ні ка 

за хвор ван ня па ме та дыч най 

ін струк цыі Су свет най ар га ні-

за цыі ахо вы зда роўя.

Але на КРА ВЕЦ.

На слыхуНа слыху

З па да зрэн нем на но вы ка ро на ві рус у баль ні цу тра пі ла мін чан ка. 
Ды яг наз не па цвер дзіў ся

Са мым 

вы ні ко вым 

гуль цом 

су стрэ чы стаў 

бе ла рус Мі кі та 

Вай лу паў, які 

за кі нуў 12 мя чоў. 

Па дзя ліў шы ач кі 

з аў стрый ца мі, 

па да печ ныя 

Юрыя Шаў цо ва 

за ня лі пя тае 

мес ца ў гру пе 

і 10-е вы ні ко вае 

мес ца на 

Еў ра-2020. 

Ад зна чым, што бе ла рус кай 

збор най не ўда ло ся вый сці 

ў алім пій скі ква лі фі ка цый ны 

турнір.

Пас ля за ключ на га мат ча на шай 

збор най га лоў ны трэ нер Юрый Шаў-

цоў ад мо віў ся да ваць ка мен та рыі, да-

рэ чы, упер шы ню ў сва ёй трэ нер скай 

кар' е ры.

«Мы не вы ка на лі па стаў ле ную мэ-

ту, гэ та га лоў нае рас ча ра ван не, — 

ка мен туе су стрэ чу лі ней ны Ар цём 

КАРАЛЁК. — Мы вель мі моц на ха це лі 

пе ра маг чы і за вяр шыць тур нір на доб-

рай но це, але не вы ка на лі трэ нер скую 

ўста ноў ку. Мы зноў дзя ся тыя, хоць 

ста лі гу ляць лепш. Але дзя ся тае мес-

ца — гэ та на ша па мыл ка, па мыл ка 

гуль цоў, усіх, хто да гэ та га да тыч ны. 

Усё ідзе ад га ла вы, ганд бол — гэ та 

гуль ня псі ха ло гіі. Як ты бу дзеш па ды-

хо дзіць да мат чаў — та кі і бу дзе вы нік. 

Ка лі хо чаш пе ра маг чы, ка лі ве рыш 

у свае сі лы — ты гэ та зро біш. Трэ ба 

быць мац ней шы мі ме на ві та ў ма раль-

ным пла не. Мы да пус ка ем та кія стра-

ты, якія не пад да юц ца тлу ма чэн ням. 

У мат чах з роў ны мі са пер ні ка мі мы не 

губ ля ем мя чы. У су стрэ чах з больш 

моц ны мі апа не нта мі ад да ём пас — 

і мяч ней кім дзіў ным чы нам трап ляе 

ў но гі. Трэ ба пра ца ваць, раз ві вац ца. 

Гуль цам не аб ход на вы сту паць у моц-

ных клу бах, доб рых чэм пі я на тах. І не 

ба яц ца ла маць ся бе псі ха ла гіч на. Та-

ды ў нас бу дзе збор ная вель мі вы со-

ка га ўзроў ню».

Ад зна чым, што пра вы край ні бе ла-

рус кай збор най Мі кі та Вай лу паў зай-

мае дру гое мес ца ў спі се най леп шых 

бам бар дзі раў чэм пі я на ту Еў ро пы. На 

яго ра хун ку 47 дак лад ных кід коў, лі-

дар бам бар дзір скай гон кі нар ве жац 

Сан эр Са га сен за кі нуў 51 мяч. Ар цём 

Ка ра лёк увай шоў у сім ва ліч ную збор-

ную чэм пі я на ту.

У паў фі наль ных мат чах нар веж цы 

су стрэ нуц ца з хар ва та мі, а іс пан цы 

згу ля юць са сла вен ца мі. Збор ныя 

Гер ма ніі і Пар ту га ліі ра зы гра юць пя-

тае мес ца. Усе мат чы прой дуць на 

«Тэ ле-2-Арэ не» ў ста лі цы Шве цыі 

Стак голь ме (умя шчаль насць тры-

бун — 35 000 гле да чоў).

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

У ста ліч ным аэ ра пор це ўзмоц не ны санітар на-ка ран цін ны кант роль.

Ганд болГанд бол

«Дзя ся тае мес ца — 
гэ та на ша па мыл ка»

У за ключ ным мат чы асноў на га раў нда муж чын ска га 
чэм пі я на ту Еў ро пы — 2020 па ганд бо ле збор ная 

Бе ла ру сі згу ля ла ўні чыю з ка ман дай Аў стрыі — 36:36

Наф та, газ 
і кос мас

Ра сія за явіла аб га тоў нас ці 
кам пен са ваць шко ду ад бруд най наф ты

Гэ тае пы тан не аб мяр коў ва лі ўчо ра па 

тэ ле фо не прэм'ер-мі ністр Бе ла ру сі Сяр-

гей РУ МАС і Над звы чай ны і Паў на моц ны 

Па сол Ра сіі Дзміт рый МЕ ЗЕН ЦАЎ.

Ся род ак ту аль ных пы тан няў, якія так са ма 

за кра ну лі ў хо дзе раз мо вы, — энер ге ты ка і 

па шы рэн не ўза е ма дзе ян ня з дзяр жаў най кар-

па ра цы яй «Рос кос мас».

Як па ве дам ляе Бел ТА, учо ра Дзміт рый 

Ме зен цаў ад зна чыў, што ра сій скі бок га то вы 

кам пен са ваць шко ду ў ад па вед нас ці з за пы-

там і да ку мен таль на па цвер джа ны мі стра та мі, 

па не се ны мі бе ла рус кі мі наф та пе ра пра цоў чы мі 

прад пры ем ства мі. Па яго сло вах, уз год не ныя 

ба ка мі па ды хо ды да ты чац ца вы зна чэн ня кан-

чат ко вых па ме раў бу ду чых вы плат.

Па мер ка ван ні па сла Ра сіі ў Бе ла ру сі, на шы 

кра і ны ў най блі жэй шы час мо гуць знай сці ап ты-

маль ныя ра шэн ні па наф та га за вых пы тан нях.

«Ня гле дзя чы на пэў ныя ад роз нен ні ў па ды-

хо дах ба коў, ап ты маль ныя ра шэн ні, якія за да-

во ляць парт нё раў, па він ны быць зной дзе ны ў 

най блі жэй шы час, што так са ма па цвер дзіць 

маш таб і прак ты ку двух ба ко ва га ўза е ма дзе ян-

ня па на фце і га зе», — ска заў дып ла мат.

На пя рэ дад ніНа пя рэ дад ні

НАС 
ЧА КАЕ 
СВЯ ТА КНІ ГІ

XXVІІ Мін ская між на род ная кніж ная вы-

стаў ка-кір маш прой дзе з 5 да 9 лю та га 

на пля цоў ках па віль ё на па пра спек це 

Пе ра мож цаў, 14. Сё лет ні сло ган вы стаў-

кі — «Бе ла русь — ад кры тая кні га». Пла-

ну ец ца, што яе на ве да юць пры клад на 

60 ты сяч жы ха роў і гас цей ста лі цы.

На мес нік мі ніст ра ін фар ма цыі Ігар 

БУЗОЎ СКІ ад зна чыў, што ра бо та пля цо вак 

бу дзе ак цэн та ва на на тэ мах Го да ма лой ра-

дзі мы, 75-год дзя Вя лі кай Пе ра мо гі, а так са ма 

90-га до ва га юбі лею Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча.

— Удзел у вы стаў цы пры муць ка ля 25 кра ін 

бліз ка га і даль ня га за меж жа, ся род іх — Гер ма-

нія, Аў стрыя, Азер бай джан, Па лес ці на, Фран-

цыя, Тур цыя, Уз бе кі стан і ін шыя. Га на ро вым 

гос цем вы сту піць Ра сій ская Фе дэ ра цыя, цэнт-

раль ным экс па нен там — ЗША. Ча ка ец ца вя лі-

кая коль касць на ві нак кож ны дзень. Га лоў ная 

сцэ на бу дзе за дзей ні ча на ў ад па вед нас ці з тэ-

ма тыч ны мі дня мі: на прык лад, дру гі — аў тар скі 

дзень — пла ну ец ца ар га ні за ваць з ак цэн там 

на твор часць но вых су час ных пісь мен ні каў. 

Ся род іх — Ігар Мар за люк, Анд рэй Ка роль, 

Вя ча слаў Бан да рэн ка, Аляк сандр Да ні лаў і 

ін шыя. У рам ках бе ла рус ка га дня — пра ек ты, 

пры све ча ныя Го ду ма лой ра дзі мы. Па чы на ю чы 

з па лі тыч ных ас пек таў, за кан чва ю чы — ку лі-

нар ны мі. Ад на з на ві нак гэ та га дня — прэ зен-

та цыя кні гі Але ны Мі куль чык, якая рас кры вае 

глы бін ныя тра ды цыі бе ла рус кай на цы я наль-

най кух ні.

Ігар Бу зоў скі рас казаў, што ў дзі ця чы дзень 

пла ну ец ца вя лі кая коль касць па ка зу кніг для 

дзя цей і баць коў. На ад ной з пля цо вак вы-

ста вач на га цэнт ра прой дуць ін тэр ак тыў ныя 

спек так лі. У мэ тах пры цяг нен ня ма ла дзёж най 

аў ды то рыі ў рам ках вы стаў кі свае ра бо ты аў та-

ры прэ зен ту юць у са цы яль най сет цы «TіkTok». 

Так гос ці ўба чаць вы стаў ку з ін ша га бо ку.

— Пля цоў кі бу дуць пра ца ваць і за ме жа мі 

са мо га вы ста вач на га цэнт ра. Так, на пра спек це 

Пе ра мож цаў «за вя дзец ца» паэ тыч ны аў то бус, 

як і ў мі ну лым го дзе, толь кі сё ле та ён бу дзе пра-

ца ваць усе пяць дзён. У ста ліч ных кі на тэ ат рах 

ад бу дзец ца па каз філь маў па тво рах бе ла рус кіх 

аў та раў, у тэ ат рах — спек так лі.

Свае экс па зі цыі прад ста вяць На цы я наль-

ная біб лі я тэ ка Бе ла ру сі, Прэ зі дэнц кая біб лі я-

тэ ка, На цы я наль ная кніж ная па ла та Бе ла ру сі, 

маш таб ную пля цоў ку для су стрэч з аўта ра мі 

зладзіць Са юз пісь мен ні каў Бе ла ру сі. У дзень 

за крыц ця вы стаў кі ча ка ец ца вя лі кая коль касць 

раз на пла на вых прэ зен та цый, пад час якіх 

прад ста вяць кні гі, пры мер ка ва ныя да юбі ле-

яў спец пад раз дзя лен няў Уз бро е ных Сіл Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь, вы дан ні роз ных кра ін, што 

прад стаў ля юць Бе ла русь праз кні гі пра Мір скі 

за мак, Ня свіж, Ня свіж скі за мак.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

На двор'еНа двор'е

Вы шэй за нор му, 
яшчэ і вет ра на...
Да нас на вы хад ныя прый дуць 
фран ты з Бал тый ска га мо ра

Ка лі ўчо ра яшчэ на боль шай част цы тэ ры то-

рыі на шай кра і ны з'я ві ла ся снеж нае по кры-

ва вы шы нёй да двух сан ты мет раў, то сён ня 

яно знік не амаль кан чат ко ва. Бо ў пят ні цу 

амаль усю ды бу дуць іс ці ка рот ка ча со выя 

апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу і даж джу. 

Плюс да ўся го — тэм пе ра ту ра ўдзень ад нуля 

да 6 гра ду саў цяпла. Ат мас фер ны ціск бу дзе 

па даць.

У най блі жэй шыя дні ўмо вы на двор'я на тэ ры то рыі 

кра і ны бу дуць вы зна чаць ат мас фер ныя фран ты і 

цёп лыя па вет ра ныя ма сы ат лан тыч на га па хо джан-

ня. Ча ка ец ца вет ра нае з апад ка мі і па вы ша ным тэм-

пе ра тур ным фо нам на двор'е, па ве дам ля юць спе цы-

я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра гід ра ме тэа ра ло гіі, 

кант ро лю ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то-

рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

А вось заўт ра ўна чы і ра ні цай на боль шай част цы 

тэ ры то рыі кра і ны, а ўдзень толь кі мес ца мі прой дуць 

ка рот ка ча со выя апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу 

і даж джу. Да рэ чы, усё гэ та бу дзе су пра ва джац ца 

моц ным па ры віс тым вет рам. Уна чы на асоб ных 

участ ках да рог ча ка ец ца га ла лё дзі ца. Тэм пе ра-

ту ра па вет ра ў нач ныя га дзі ны скла дзе ад мі нус 

3 да 4 цяп ла, удзень — плюс 1—6 гра ду саў. У ня-

дзе лю бу дзе так са ма віль гот на. У асоб ных ра ё нах 

(у асноў ным на паў ноч ным ус хо дзе кра і ны) прой-

дуць не вя лі кія ка рот ка ча со выя апад кі ў вы гля дзе 

мок ра га сне гу і даж джу. Уна чы і ра ні цай мес ца мі 

ча ка юц ца сла быя ту ман і га ла лёд, на да ро гах га-

ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 

мі нус 3 гра ду саў да 2 цяп ла. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўдзень ча ка ец ца ад ну ля да плюс 5 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп-

ты каў, у па ня дзе лак уна чы ў асоб ных ра ё нах не 

абы дзец ца без не вя лі кіх апад каў, а ўдзень пад 

уплы вам фран таль ных па дзе лаў на боль шай част-

цы тэ ры то рыі Бе ла ру сі прой дзе не вя лі кі ка рот ка-

ча со вы дождж, мес ца мі з мок рым сне гам. Уна чы 

і ра ні цай праг на зу юц ца сла быя ту ман і га ла лёд. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 4 гра-

ду саў да 2 гра ду саў вы шэй за нуль, удзень бу дзе 

ад ну ля да 5 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Шпі та лі за ва на ў асоб ны бокс


