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СА АЗ: свет зна хо дзiц ца 
ў ся рэ дзi не пер шай хва лi пан дэ мii

Та кую за яву зра бiў 

кiраў  нiк пра гра мы Су свет-

най ар га нi за цыi ахо вы зда-

роўя (СА АЗ) па над звы чай-

ных сi ту а цы ях Майк Ра ян, 

па ве да мiў Iн тэр факс. Ён 

рас тлу ма чыў, што аб гэ тым 

свед чыць эпi дэ мi я ла гiч ная 

сi ту а цыя ў Цэнт раль най i Паўд нё вай Аме ры цы, Паўд нё вай Азii 

i Аф ры цы. Як ад зна чыў Майк Ра ян, мо жа ад быц ца рап тоў ны 

но вы пiк за хвор ван ня COVID-19, а ска ра чэн не пры рос ту но-

вых вы пад каў яшчэ не азна чае, што гэ тая тэн дэн цыя бу дзе 

па ста ян най. «Мы мо жам атры маць дру гi пiк у гэ тай хва лi, 

та кое ад бы ва ла ся з пан дэ мi яй у мi ну лым... Пры пан дэ мii 

iс пан ска га гры пу», — ад зна чыў Ра ян. Па вод ле яго слоў, вар та 

пра цяг ваць пра во дзiць тэс та ван не на ка ра на вi рус, ад соч ваць 

шля хi яго пе ра да чы, ажыц цяў ляць iн шыя ме ры ў сфе ры ахо вы 

зда роўя з мэ тай па збег нуць дру го га пi ка за хвор ван ня. Паз-

ней сё ле та, ад зна чыў прад стаў нiк СА АЗ, не аб ход на бу дзе 

за няц ца праб ле май дру гой хва лi эпi дэ мii, якая мо жа су па сцi 

з се зон ным гры пам.

На вы ра та ван не Lufthansa на кi ру юць €9 млрд
Ула ды ФРГ i кi раў нiц тва 

Lufthansa, якая моц на па-

цяр пе ла ад пан дэ мii, уз гад-

нi лi па пя рэд нюю здзел ку па 

вы ра та ван нi флаг ман скай 

ня мец кай авiя кам па нii. План 

да па мо гi пра ду гледж вае, што 

ўрад Гер ма нii на бу дзе 20 % 

ак цый Lufthansa i атры мае 

два мес цы ў на зi раль ным 

са ве це гру пы, якая та кiм 

чы нам упер шы ню з 1997 го-

да ста не част ко ва дзяр жаў-

най. Пры гэ тым Lufthansa 

за крые свой лаў кос тар 

Germanwings, што пры вя дзе да стра ты 10 ты сяч ра бо чых 

мес цаў. З дэ та ля мi пла на да па мо гi азна ё мiў мi нiстр фi нан саў 

Гер ма нii Олаф Шольц. Гэ тая здзел ка ста не най буй ней шай у 

вы ра та ван нi ня мец кiх кам па нiй з па чат ку кры зi су, якi ўзнiк 

з-за ка ра на вi ру са. Ра шэн нем ура да ство ра ны фонд у 100 

млрд еў ра для да па мо гi прад пры ем ствам, якiя па цяр пе лi ад 

уве дзе ных ка ран цiн ных мер.

Фу дзi я му сё ле та за кры юць для аль пi нiс таў
Схi лы га ры Фу дзi я ма ў Япо нii за кры юць для ах вот ных 

пад няц ца на яе, каб пра ду хi лiць рас паў сюдж ван не COVID-19. 

Ула ды прэ фек ту ры Сi дзу о ка, якая кi руе тры ма з ча ты рох 

асноў ных марш ру таў да са ма га вы со ка га пi ка Япо нii, аб вяс-

цi лi, што не ад кры юць сё ле та нi вод на га са шля хоў для ўзы хо-

джан ня на Фу дзi я му. Яма на сi, яшчэ ад на цэнт раль ная япон-

ская прэ фек ту ра, ужо зра бi ла ана ла гiч ную аб' яву аб чац вёр-

тым марш ру це да вяр шы нi. 

Се зон узы хо джан ня на Фу-

дзi я му звы чай на пры па дае 

на пе ры яд з лi пе ня да ве рас-

ня. Па звест ках прэ фек тур, 

упер шы ню з 1960 го да ўсе 

ча ты ры марш ру ты бу дуць 

за кры тыя пад час се зо на 

ўзы хо джан няў.
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• Су свет ны банк раз гля дае маг-

чы масць фiн да па мо гi ма ло му i ся-

рэд ня му бiз не су ў Бе ла ру сi.

• Мi на ду ка цыi рэ ка мен дуе ар-

га нi за ваць у шко лах кан суль та-

цыi па ЦТ для вы пуск нi коў 11-х 

кла саў.

• У Бе ла ру сi за вяр ша ец ца рас-

пра цоў ка двух про цi пух лiн ных прэ-

па ра таў.

• Бе ла рус банк змя нiў па ра дак 

па га шэн ня крэ ды таў, вы да дзе-

ных праз iн тэр нэт-бан кiнг.

• У Бе ла ру сi стар та ваў даб ра-

чын ны пра ект «Дзень аба ро ны дзя-

цей з БРСМ».

• Элект рон ны кiр маш ва кан сiй 

прой дзе 28 мая.

• Края знаў чы му зей у Брэс це 

прад ста вiць вi дэа пра ект пра не вя-

до мыя экс па на ты.
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Па кло нiм ся 
за бы тым ге ро ям

1941-ы. Подз вiг на под сту пах да Мiн ска

ЦI СТА НЕ БУЛЬ БА 
ДА ЛI КА ТЭ САМ?

СТАР. 2

«Ка лi б лi нiя Ста лi на спы нi ла нем цаў у 1941 го дзе, 

пра яе скла да лi б вер шы, ёй пры свя ча лi б пес нi... 

А так пас ля вай ны пра яе амаль не згад ва лi, хоць 

тут бi лi ся да апош ня га, гi ну лi лю дзi. Ха ця б на не-

каль кi су так яны за тры ма лi пра соў ван не ня мец кiх 

вой скаў. По бач у ля соч ку ля жыць цэ лы полк. На 

брац кай ма гi ле нi вод на га проз вi шча ня ма, а там 

больш за дзве ты ся чы ча ла век, плюс мы пад за-

ха ва лi яшчэ 70 фраг мен таў тых, ка го знай шлi на 

лi нii Ста лi на, ка лi бу да ва лi комп лекс», — за ўва жае 

Аляк сандр Мi хай ла вiч МЯТ ЛА, ды рэк тар даб ра-

чын на га фон ду «Па мяць Аф га на». Ме на вi та гэ тая 

ар га нi за цыя 15 га доў та му вы сту пi ла iнi цы я та-

рам ства рэн ня гiс то ры ка-куль тур на га комп лек са 

«Лi нiя Ста лi на» на ба зе Мiнск ага ўма ца ва на га ра-

ё на. Iнi цы я ты ву пад тры маў Прэ зi дэнт. За ка рот кi 

час уда ло ся пе ра тва рыць па рос лы хмыз ня ком 

па го рак у му зей пад ад кры тым не бам. Акра мя 

вай скоў цаў, да бу доў лi да лу чы лi ся гра-

мад скiя ар га нi за цыi i прад пры ем ствы. СТАР. 4ПрэПрэПрПрэр  зе зезен та ца цыя ыя ыыыя но но ноноова ва вааага га гаааггаа вы вы выданданд  ня..

Са мае спя кот нае ле та
Адзiн са спi ке раў ме ра пры ем ства, 

ства раль нiк i ка ар ды на тар iнi цы я-

ты вы «Мо ладзь за ўстой лi вае раз-

вiц цё» ў на шай кра i не, ка ар ды на-

тар фес ты ва лю «ВНУ» ў Бе ла ру сi i 

PR-ме не джар у пра ек це TeRRIFICA 

Belarus Iры на ПА НЯ ДЗЕЛЬ НIК.

Гэ тая ма ла дая дзяў чы на рас ка за-

ла, што ця пер ад бы ва ец ца на пла-

не це з клi ма там i што нас ча кае ў 

бу ду чы нi. Яна за явi ла, што ўжо на 

пра ця гу больш як 30 га доў знач на 

павялічваецца ся рэд не га да вой тэм-

пе ра ту ры Зям лi i Су свет на га акi я на. 

I ад бы ва ец ца гэ та па вi не ант ра-

па ла гiч на га фак та ру (ча ла ве чай 

дзей нас цi).

Ягор ДАН ЧАН КА, ма дэ ра тар ме ра пры ем ства, шоў мен, вя ду чы iн тэ ле кту аль най 
гуль нi «Маз га бой ня»; На дзея ЗДА НЕ ВIЧ, вя ду чы iн жы нер па па лi ва вы ка ры стан нi 

i абы хо джан нi з ра дые ак тыў ны мi ад хо да мi ўпраў лен ня тэх нiч на га су пра ва джэн ня 
АЭС ДВА «Бел энер га»; Iры на ПА НЯ ДЗЕЛЬ НIК, ка ар ды на тар фес ты ва лю 

«ВНУ» ў Бе ла ру сi i PR-ме не джар у пра ек це TeRRIFICA Belarus; Анд рэй ПI ЛIП ЧУК, 
экс перт у га лi не змя нен ня клi ма ту i якас цi ат мас фер на га па вет ра (зле ва на пра ва).

Клi матКлi мат

Чым не бяс печ нае гла баль нае па цяп лен не? Як яно ада б'ец ца на пры род ным i жы вёль ным 

све це Бе ла ру сi ў на ступ ныя дзе сяць га доў? Ча му атам ная энер гiя — сяб роў ка клi ма та, 

i на коль кi не бяс печ ны во раг СО
2
? Што ра бiць, каб утры маць тэм пе ра ту ру на пла не це? Над 

гэ ты мi i iн шы мi вы клi ка мi для све ту i на шай кра i ны, звя за ны мi з гла баль ным па цяп лен нем 

i змя нен нем клi ма ту, у Мiн ску на ан лайн-iн тэр ак ты ве «Ты за ўва жыў, 

як змя нi ла ся пла не та?» раз ва жа лi экс пер ты. Ме ра пры ем ства ар га нi за ва ла 

дзярж кар па ра цыя «Ра са там» у парт нёр стве з Iн фар ма цый ным цэнт рам 

па атам най энер гii i Ра сiй скiм цэнт рам на ву кi i куль ту ры ў Мiн ску.

Да па мо га по бачДа па мо га по бач

«Не вы пра боў вай це ся бе 
на тры ва ласць...»

За гад чы ца трэ ця га iн фек цый на га ад дзя лен ня Баб руй скай цэнт раль най 

баль нi цы Ва лян цi на ЛЕД НIК пра асаб лi вас цi хва ро бы COVID-19, эты ку 

па во дзiн, важ насць да пла ты за ры зы ку, а так са ма пра тое, як бяс печ на 

пра вес цi лет нi ад па чы нак.

ПА ЛА ТА НА СЯМ'Ю
Трэ цяе iн фек цый нае ад дзя лен не ты по вае — у кож най па ла це асоб ныя 

сан вуз лы, квар ца выя лям пы. «Ко вiд ныя» па цы ен ты ле чац ца тут у асноў ным 

два-тры тыд нi. На больш доў гi пе ры яд за трым лi ва юц ца тыя, што прай шлi праз 

рэ анi ма цый нае ад дзя лен не.

— Ся род хво рых ёсць i дзе цi, але iх ня шмат, — удак лад няе ўрач. — За ме сяц 

у нас прай шлi ля чэн не цал кам дзве сям'i — ма цi-баць ка-дзе цi. За раз ле чым 

яшчэ ад ну сям'ю ў поў ным скла дзе. Ка лi пер шыя яшчэ ка за лi пра кан так ты з 

гас ця мi з Укра i ны, то ўсе ас тат нiя пад ха пi лi вi рус ужо тут. Сем'i ад ра зу ж раз-

мя шча ем у ад ной па ла це. Так спа кай ней i да рос лым, i дзе цям.

Пе ры я дыч на су стра ка юц ца па цы ен ты, якiя ў па нi цы ад хва ро бы. Ка лi вы-

со кая тэм пе ра ту ра тры ма ец ца на пра ця гу тыд ня i ўсё це ла ло мiць, у ду шы па-

ся ля ец ца страх. А рап там не вы ле чаць? Ура чы з та кi мi на дум лi вы мi пра цу юць 

асоб на, лiш нi раз пра ве раць цiск, на яў насць кiс ла ро ду ў кры вi. Але най леп шым 

за спа ка яль ным срод кам з'яў ля юц ца су се дзi па па ла це, якiя ўжо пе-

ра жы лi пiк свай го за хвор ван ня i iдуць на па праў ку.

Анд рэй ГРО МАК, якi ня даў на пе ра ехаў жыць у аг ра га ра док Усе люб На ва груд ска га 
ра ё на, пра цуе трак та рыс там у мяс цо вай жыл лё ва-ка му наль най гас па дар цы. 
Ад на ча со ва пры во дзiць i свае дом i пад во рак у на леж ны стан. Вось i гэ тую ца цач ную 

хат ку ён пры вёз з ра ней ша га мес ца жы хар ства, па дра ман та ваў яе, на крыў дах 
ча ро там i знай шоў ад па вед нае мес ца на ага ро дзе: каб кож ны — i вяс ко вец, 
i ту рыст — звяр нуў ува гу i ўсмiх нуў ся.

КА ЛI ЎСЁ Ў ПА РАД КУ

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

«Мы не па вiн ны 
спа кой на 

на зi раць за тым, 
як дзесь цi не аб грун та ва на 

рас туць цэ ны»
Ула да ўмеш ва ец ца ў пра цэ сы 

на ўнут ра ным спа жы вец кiм рын ку пры не аб ход нас цi
Аб гэ тым учо ра на га даў Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пе рад тым, як за слу хаць дак лад аб сi ту а цыi на 

спа жы вец кiм рын ку Бе ла ру сi. У па чат ку раз мо вы кi раў нiк 

дзяр жа вы ад зна чыў, што ў цэ лым у ганд лi ста но вi шча «цяр-

пi мае», але тым не менш па жа даў па чуць ацэн ку сi ту а цыi на 

спа жы вец кiм рын ку i пра гноз яго раз вiц ця, асаб лi ва ў пла не 

цэ на ўтва рэн ня.

«Асаб лi вую ўва гу пра шу звяр нуць на та ва ры пер шай не аб-

ход нас цi, на са цы яль на знач ныя та ва ры, без якiх лю дзi абы сцi ся 

не мо гуць — асаб лi ва ва ўмо вах эпi дэ мii. Я не ад ной чы звяр таў 

ува гу на тое, што мы не па вiн ны су зi раць i спа кой на на зi раць 

за тым, як дзесь цi не аб грун та ва на рас туць цэ ны. Мы му сiм 

вы ву чаць сi ту а цыю, ана лi за ваць i, ка лi трэ ба, умеш вац ца, вы-

праў ляць яе», — на га даў пра дзяр жаў ныя па ды хо ды Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Што да раз ва жан няў на конт рын ку, якi нi бы та ўсё ад рэ гу люе, 

усе да рос лыя лю дзi, якiя ня ма ла па пра ца ва лi ў рын ка вых умо-

вах, i ра зу ме юць, што ры нак рэ гу люе да лё ка не ўсё i не заў сё ды. 

Да та го ж за раз вы па дак асаб лi вы, пра цяг нуў Прэ зi дэнт.

«I па гля дзi це: вель мi пра су ну тыя ў рын ка вых ад но сi нах кра i ны 

ху цень ка i гра нi цы за кры лi. Ра сiя, па-мой му, на ват па лi ва за ба ра-

нi ла ўво зiць на ўнут ра ны ры нак... Вось вам i ўвесь ры нак. Рэ гу ля-

ва лi цэ ны, за ба ра ня лi вы ваз у той жа Ра сii срод каў ахо вы, ма сак, 

рэ спi ра та раў, дэз ын фi цы ру ю чых срод каў i гэ так да лей. Я ў гэ тым 

пла не iх не асу джаю — яны дак лад на ра зу ме юць iн та рэ сы свай го 

на ро да», — ад зна чыў бе ла рус кi лi дар.

Кi раў нiк кра i ны звяр нуў ува гу: сён ня са ма сi ту а цыя па цвер дзi ла 

пра вiль насць па ды хо ду, што ўла да па вiн на ба чыць усё.

Мi нiстр ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня i ганд лю Ула дзi мiр Кал-

то вiч да ла жыў, што сён ня, ня гле дзя чы на знеш нiя вы клi кi, сi ту а цыя 

па та вар ным за бес пя чэн нi i цэ нах на ўнут ра ным спа жы вец кiм рын ку 

кi ру е мая, праг на зу е мая i ста бiль ная.

«Iнакш ка жу чы, дэ фi цы ту ў нас ня ма нi я ка га, нi па ад ной гру пе 

та ва раў?» — удак лад нiў кi раў нiк дзяр жа вы.

«У нас ня ма дэ фi цы ту i ня ма ажы я та жу», — ад ка заў мi нiстр.

IН ФЛЯ ЦЫЯ — ПА ПЛА НЕ
Ула дзi мiр Кал то вiч на га даў жур на лiс там аб пра гноз ным па каз-

чы ку iн фля цыi ў 5 пра цэн таў па вы нi ках го да. У сту дзе нi—лю тым 

эка но мi ка зна хо дзi ла ся ў за пла на ва най тра ек то рыi, у са ка вi ку i 

кра са вi ку на ста но вi шча паў плы ва лі агуль ная сi ту а цыя на знеш нiх 

рын ках i змя нен не спа жы вец кiх пе ра ваг.

«Мi нiс тэр ства ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня i ганд лю ра зам 

з ура дам апе ра тыў на рэ ага ва ла на гэ тую сi ту а цыю, i сён ня па маi 

мы зна хо дзiм ся нi жэй за сто пра цэн таў, то-бок мы дэ флi ру ем i спа-

дзяём ся, што па вы нi ках мая ўвой дзем у за пла на ва ную тра ек то рыю 

iн фля цыi», — ад зна чыў Ула дзi мiр Кал то вiч.

Пад час су стрэ чы Прэ зi дэнт звяр нуў ува гу на ня ўхiль нае вы ка-

нан не па тра ба ван няў да цэн на са цы яль на знач ныя та ва ры, якiя 

лю дзi куп ля юць час цей за ўсё. Упер шы ню за час свай го iс на ван ня 

МАРГ пры няла ра шэн не жорст ка ад рэ гу ля ваць цэ ны на трыц цаць 

та вар ных груп. Рэ гу лю е мыя цэ ны зай ма юць 25 пра цэн-

таў ад усёй iн фля цыi.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

ЛІЧ БА ДНЯ

1,2 ты ся чы
кi ла мет раў 
бе ра га вой лi нii 
ва да ёмаў i ва да цё каў 
пры ве дзе на 
ў па ра дак пад час 
ак цыi «Чыс ты 
ва да ём». Су мес на 
з ра бот нi ка мi 
Бе ла рус ка га 
та ва рыст ва 
па ляў нi чых 
i ры ба ло ваў па ра дак 
на ва да ёмах кра i ны 
да па ма га лi на во дзiць 
прад стаў нi кi 
роз ных ар га нi за цый 
i ве дам стваў. Уся го 
сё ле та ў ак цыi 
ўдзель нi ча ла ка ля 
4 ты сяч ча ла век. 
Са бра на i вы ве зе на 
на па лi го ны цвёр дых 
ка му наль ных ад хо даў 
ка ля 700 ку бiч ных 
мет раў смец ця. 
Менш за ўсё смец ця 
са бра на на ва да ёмах, 
што знаходзяцца 
ў Брэсц кай 
i Ма гi лёў скай 
аб лас цях, 
больш за ўсё — 
у Гро дзен скай 
i Мiн скай аб лас цях.
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