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«Ос ка ры» 
ма ло га біз не су 

знай шлі сва іх ге ро яў
Біз нес-кон курс «Ча ла век спра вы» спе цы яль на 

для ар га ні за цый ма ло га і ся рэд ня га біз не су аб-

вяс ціў но вы тур — «Па спя хо вы старт». У вы лу-

чэнні кан ды да таў узя лі ўдзел рэ гі я наль ныя ор га-

ны дзяр жаў на га праў лен ня — усе абл вы кан ка мы 

і Мін гар вы кан кам, Рэс пуб лі кан скі са юз пра мыс-

лоў цаў і прад пры маль ні каў і ін шыя біз нес-саюзы. 

Асноў ныя парт нё ры кон кур су — ААТ «Банк раз-

віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла русь», Еў ра пей скі банк рэ-

кан струк цыі і раз віц ця (ЕБРР).

У дзе ла вой су поль нас ці на шай кра і ны кон курс «Ча-
ла век спра вы» цал кам за слу жа на на зы ва юць «Ос ка-
рам» бе ла рус ка га біз не су. Раз гля да ю чы кан ды да ту ры 
лаў рэ а таў, гра мад скі са вет кон кур су пад кі раў ніц твам 
ака дэ мі ка Пят ра Ні кі цен кі заў сё ды кі ру ец ца вель мі 
жорст кі мі кры тэ ры я мі ад бо ру, уліч ва ю чы, акра мя эка-
на міч най сі ту а цыі, аса біс тыя якас ці кан ды да таў: крэ а-
тыў насць мыс лен ня, на цэ ле насць на вы со кі вы нік, прад-
пры маль ніц кі дух, іна ва цый насць і пра фе сі я на лізм.

Сён ня ся род пе ра мож цаў кон кур су-2020 не каль кі 
прад стаў ніц пры го жа га по лу, а ў спі се лаў рэ а таў — 
прад стаў ні кі не толь кі ста лі цы, але і Мін скай, Брэсц кай, 
Ві цеб скай і Гро дзен скай аб лас цей.

Най леп шым прад стаў ні кам ма ло га біз не су па вы-
ні ках кон кур су «Ча ла век спра вы: па спя хо вы старт» 
уру чы лі дып ло мы вы да вец кай гру пы «Спра ва» і па-
мят ныя пры зы «На ка ні!» ра бо ты бе ла рус ка га скульп-
та ра Сяр гея Гу мі леў ска га. Цы ры мо нія ўзна га ро джан ня 
пра хо дзі ла 27 мая ў ста ліч ным «Вік то рыя 
Алімп Га тэ лі».
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• Бе ла рус кія прад пры-

ем ствы цал кам за бяс печ-

ва юць унут ра ны ры нак мя-

са-ма лоч най пра дук цы яй.

• Па гад нен ні па між Бе-
ла рус сю і Еў ра пей скім са-
юзам аб спра шчэн ні ві за-
ва га рэ жы му і аб рэ ад мі сіі, 
якія ЕС за цвер дзіў 27 мая, 
мо гуць ус ту піць у сі лу з 
1 лі пе ня, ка лі ЕС па спее 
да кан ца мая па ве да міць 
бе ла рус ка му бо ку аб за-
вяр шэн ні пра цэ дур па ра-
ты фі ка цыі да ку мен таў.

• Мін су вя зі Бе ла ру сі 

ары ен ту ец ца на ад ме ну 

роў мін гу з Ра сі яй у ве рас ні, 

ня гле дзя чы на COVІD-19.

• Больш за чатыры міль ё-
ны са джан цаў па са дзі лі пад-
час ак цыі «Міль ё ны ма ла дых 
дрэў — род най Мін шчы не!».

• У Мін скай воб лас ці 

ў мес цах ра бо ты АС ВОД 

з 2012 го да не бы ло нівод-

на га вы пад ку ўтап лен ня 

пры ку пан ні.
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Ва сіль ГУР СКІ, 

ды рэк тар Ін сты ту та 

эка но мі кі НАН Бе ла ру сі:

«Са май дзейс най 
ме рай з'яў ля ец ца 
ўзва жа ная па лі ты ка 
кі раў ніц тва ў да чы нен ні 
да эпі дэ мі я ла гіч най 
сі ту а цыі. У Бе ла ру сі 
не бы лі спы не ныя 
вы твор час ці, за кры тыя 
гра ні цы. І гэ та са мым 
спры яль ным чы нам 
ад бі ла ся на сі ту а цыі. 
У кра і не ўжо 
пры ня ты комп лекс 
пер ша чар го вых мер 
па пад трым цы эка но мі кі, 
рас пра цоў ва юц ца 
да дат ко выя. Стра ты, 
якія па нес ла Бе ла русь, 
не па раў наль на мен шыя, 
чым у ін шых кра і нах, 
якія за кры лі свае 
вы твор час ці, гра ні цы, 
а ця пер спра бу юць зноў 
усё на ла дзіць, ад на віць 
пе ра пы не ныя эка на міч ныя 
су вя зі. Гэ та па тра буе 
да дат ко вых срод каў».
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У апош нія ме ся цы ра бо та па лі клі нік 

іс тот на змя ні ла ся, што звя за на з 

рас паў сю джван нем ка ра на ві рус най 

ін фек цыі. У пры ват нас ці, па цы ен ты 

з пра студ ны мі сімп то ма мі і тэм пе-

ра ту рай ця пер не пры хо дзяць да 

ўчаст ко ва га ўра ча, а на кі роў ва юц-

ца праз асоб ны ўва ход у ін фек цый-

ны ка бі нет. Пра тое, як ар га ні за ва на 

яго ра бо та, як вы яў ля юць пнеў ма-

нію і якія сімп то мы яна мае, ка му 

не аб ход на шпі та лі за цыя, а так са-

ма пра ад сут насць стра ху за ра зіц-

ца, рас ка за ла ўрач-ін фек цы я ніст 

31-й га рад ской па лі клі ні кі Мін ска 

Алі на САЧУК.

— Як апош нім ча сам змя ні ла ся ра-

бо та ін фек цый на га ка бі не та?

— Ця пер ён пры мае па цы ен таў з тэм-
пе ра ту рай. На ват ка лі яна не вель мі вы-
со кая ці прос та ёсць сімп то мы пра сту-
ды — за кла дзе насць но са, на смарк, бо лі 
ў гор ле, — та кія лю дзі па він ны звяр тац-
ца да ўра ча, мі ну ю чы асноў ны па ток па-
цы ен таў — з асоб на га ўва хо ду. Прыём 
вя дзец ца без ам бу ла тор ных кар так, 
толь кі з паш пар там. Гэ та зроб ле на, каб 
аб ме жа ваць рух па па лі клі ні цы лю дзей 
з сімп то ма мі рэ спі ра тор ных ін фек цый. 
Ка бі нет пра цуе з не вя лі кі мі пе ра пын ка мі 
(на 15 хві лін) для квар ца ван ня. Так са ма 

ёсць га дзі на пе ра пын ку па між зме на мі, 
ка лі ідзе пры бор ка.

Агля да мі, за бо ра мі маз коў у хво рых 
на ка ра на ві рус ную ін фек цыю, якія лечац-
ца до ма, зай ма юц ца вы яз ныя бры га ды. 
Ця пер у нас што дзень ез дзяць тры та кія 
бры га ды — у роз ны час па зме нах. Асоб-
на вы лу ча ец ца бры га да для за бо ру кры ві 
на тэс ці ра ван не. На сён ня мы ма ем экс-
прэс-тэс ты, гэ та па ска рае пра цэс атры-
ман ня вы ні ку — у ла ба ра то рыі та кі тэст 
вы кон ва ец ца за некалькі 
хві лін. СТАР. 4

Тры ма ем дыс тан цыюТры ма ем дыс тан цыю

Да ўра ча — 
з асоб на га ўва хо ду

У пен сі я нер кі з вёс кі Бе нін На ва груд ска га ра ё на 
Люд мі лы БУТ РЫМ га ду юц ца дзве ко зач кі.

— Гэ та мае кар мі лі цы і сяб ро вач кі, — жар туе Люд мі ла 
Ула дзі мі ра ўна. — Карм лю, па су, даю, раз маў ляю з імі.

Ка лісь ці на пад вор'і Бут ры маў бы лі дзве ра гу лі, 
па рсюч кі, проць ма свой скіх пту шак. Ка лі Люд мі ла 
Ула дзі мі ра ўна аў да ве ла, да вя ло ся па зба віц ца ад га-
да ван цаў і за вес ці Зо рач ку і Бел ку. Дзе ці клі чуць 

вась мі дзе ся ці га до вую ма ту лю ў го рад, але жан чы на, 
якая пры вык ла да вяс ко ва га ла ду, на ват і ду маць пра 
пе ра езд не хо ча.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Жы лі ў ба бу лі...Жы лі ў ба бу лі...
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