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Бе ла рус кая рэс пуб лi кан ская пi я нер ская 

ар га нi за цыя i Бе ла рус кi рэс пуб лi кан скi са юз 

мо ла дзi ак тыў на пад рых та ва лi ся да пра вя-

дзен ня ка нi ку ляр на га пе ры я ду. З улi кам эпi-

дэ мi я ла гiч най сi туа цыi мно гiя ме ра пры ем ствы 

сыш лi ў ан лайн. Аб гэ тым рас ка за ла сак ра тар 

Цэнт раль на га ка мi тэ та БРСМ Аляк санд ра 

ГАН ЧА РО ВА.

— З пер ша га чэр ве ня стар та ваў пра ект 

«Дзень аба ро ны дзя цей з БРСМ», у цэнт ры 

ўва гi ва лан цё раў са цы яль на-пе да га гiч ныя 

пры тул кi, ка рэк цый на-раз вiц цё выя цэнт ры, 

шмат дзет ныя сем'i, якiм пла ну ец ца пе ра да ча 

спорт-iн вен та ру, кан цы ляр скiх та ва раў i iн ша-

га. Усе ме ра пры ем ствы, якiя пад рых та ва лi ва-

лан цё ры, прой дуць з за ха ван нем са цы яль на га 

дыс тан цы я ван ня, вы ка ры стан нем СIА. У Гро-

дзен скiм аб лас ным ка мi тэ це БРСМ пер ша га 

чэр ве ня пач нец ца ак цыя «Ра зам з баць ка мi», 

пад час якой сем'i з дзець мi су мес на з ва лан-

цё ра мi ру ху «Доб рае Сэр ца» i прад стаў нi камi 

ЖКГ бу дуць упа рад коў ваць дзi ця чыя два ро-

выя пля цоў кi. У рам ках пра ек та пра во дзiц ца 

ра бо та су мес на з уста но ва мi ахо вы зда роўя 

i Мi нiс тэр ствам па над звы чай ных сi ту а цы ях, 

навед ва юцца ўста но вы аду ка цыi, шмат дзет-

ныя сем'i, да мы шмат дзет на га ты пу, пра во дзiц-

ца iн фар ма цый ная ра бо та па пра фi лак ты цы 

ка ра на вi рус най iн фек цыi i бяс печ ных па во дзi-

нах на да ро зе.

Спi кер на га да ла, што су мес на з МНС у чэр-

ве нi—лi пе нi тра ды цый на прой дзе ак цыя «Лет-

нi па труль», пад час якiх ма ла дзёж ныя атра ды 

ахо вы пра ва па рад ку на ве да юць мес цы для 

ад па чын ку, пра вя дуць iн фар ма цый ную ра бо ту 

па бяс печ ных па во дзi нах на ва дзе. «Ня гле дзя-

чы на скла да ную эпi дэ мi я ла гiч ную сi ту а цыю, 

iдзе на бор у сту дэнц кiя атра ды, у ся рэ дзi не 

чэр ве ня ад кры ец ца трэ цi пра цоў ны се местр. 

Пра цяг ва юць пра ца ваць i ва лан цёр скiя атра-

ды, част ка iх пра ек таў пе ра ве дзена ў ан лайн-

рэ жым».

У Бе ла рус кiм дзяр жаў ным пе да га гiч ным 

унi вер сi тэ це сфар мi ра ва на 29 сту дэнц кiх пе-

дат ра даў, якiя бу дуць пра ца ваць на тэ ры то рыi 

Мiн скай i Вi цеб скай аб лас цей у лет нi пе ры-

яд. Аб гэ тым рас ка за ла на чаль нiк упраў-

лен ня вы ха ваў чай ра бо ты з мо лад дзю 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га пе да га гiч на га 

ўнi вер сi тэ та iмя Мак сi ма Тан ка Свят ла на 

МА ЛIНОЎСКАЯ.

— Сту дэн ты бу дуць пра ца ваць на ба зе дзi-

ця чых азда раў лен чых ла ге раў, спар тыў на-

азда раў лен чых комп лек саў, са на то ры яў, дзi-

ця ча га рэ абi лi та цый на-азда раў лен ча га цэнт ра, 

цэнт ра рэ абi лi та цыi дзя цей-iн ва лi даў i iн ва лi даў 

i На цыя наль на га дзi ця ча га аду ка цый на-азда-

раў лен ча га цэнт ра «Зуб ра ня». Уся го пры цяг-

ну та больш за 350 сту дэн таў пер шых—трэ цiх 

кур саў. Акра мя та го, ка ля 880 ма ла дых лю дзей 

па едуць на га да вую пе да га гiч ную прак ты ку 

ў азда раў лен чыя ла ге ры Мiн скай воб лас цi i 

школь ныя ла ге ры Мiн ска. Усе сту дэн ты БДПУ 

прай шлi на ву чан не ў «Ан лайн-шко ле ва жац ка-

га май стэр ства», дзе па зна ё мi лi ся з асаб лi вас-

ця мi i спе цы фi кай ар га нi за цыi дзi ця ча га ад па-

чын ку i ме то ды ка мi пра вя дзен ня раз вi валь ных, 

твор чых i спар тыў ных ме ра пры ем стваў.

Свят ла на Ма лi ноў ская ад зна чы ла, што на 

ба зе школ Мiн ска № 9, 27, 59, 71, гiм на зii № 56 

з 1 да 31 лi пе ня прой дзе ва лан цёр скi пра ект 

«Дзе цi ста лi цы». Яго сут насць у ар га нi за цыi 

сту дэн та мi-доб ра ах вот нi ка мi воль на га ча су ў 

дзя цей, якiя не змаг лi тра пiць у лет нiя азда-

раў лен чыя ла ге ры. Так са ма ў БДПУ бу дзе ар-

га нi за ва на не калькi лет нiх ан лайн-школ, пры-

све ча ных вы ву чэн ню роз ных на вук.

На ба зе Рэс пуб лi кан ска га цэнт ра эка ло гii i 

края знаў ства бу дзе ар га нi за ва ны лет нi ла гер 

для дзя цей «Юны ва лан цёр», рас ка за ла кi раў-

нiк Рэс пуб лi кан ска га ва лан цёр ска га цэнт ра 

На тал ля АПАН ЧУК.

— Асноў ная яго за да ча — пры цяг нуць школь-

нi каў 12—15 га доў да доб ра ах вот нiц ка га ру ху. 

Сё ле та ў iм паў дзель нi ча юць 30 ча ла век, ас тат нiя 

змо гуць на пра ця гу лi пе ня—жнiў ня прай сцi та кi ж 

ан лайн-ла гер, за пi сац ца на яго мож на на сай це 

Рэс пуб лi кан ска га цэнт ра эка ло гii i края знаў ства. 

Тра ды цый на бу дзе аказ вац ца са дзей нi чан не Бе-

ла рус ка му та ва рыст ву Чыр во на га Кры жа, тэ-

ры та ры яль ным цэнт рам са цы яль най аба ро ны 

на сель нiц тва. Да рэ чы, пры пад трым цы ЮНI СЕФ 

220 ва лан цё раў прай шлi на ву чан не па Covid-19, 

ця пер у кож ным рэ гi ё не бу дуць ар га нi за ва ны 

ва лан цёр скiя атра ды, якiя пач нуць пра во дзiць 

ме ра пры ем ствы па iн фар ма ван нi i пра фi лак ты-

цы су праць ка ра на вi рус най iн фек цыi. Да та го 

ж, пры спры яль най эпi дэ мi я ла гiч най сi ту а цыi ў 

лет нi час пла ну ец ца пад рых тоў ка i ўдзел ва лан-

цё раў у Рэс пуб лi кан скiм ку паль скiм фес ты ва лi 

«Алек санд рыя збi рае сяб роў» i Мiж на род ным 

фес ты ва лi «Сла вян скi ба зар» у Вi цеб ску.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

НО ВЫ КАН ТЭНТ ДЛЯ ЛЕ ТА

Вы пуск нi кам на ву чаль ных уста ноў пра па ну юць 

пры няць удзел у цi ка вых флэш мо бах, 

зай маль ных чэ лен джах, крэ а тыў ных ма ра фо нах 

i лайф-ак тыў нас цях i па дзя ка ваць сва iм на стаў нi кам 

за iх цяр пен не, пра цу i ве ды, атры ма ныя ў шко ле.

ФЛЭШ-МОБ «ПОСТ УДЗЯЧ НАС ЦI»
Кож ны вы пуск нiк, якi мае акаўнт у Instagram, мо жа вы ка заць 

сло вы ўдзяч нас цi i рас ка заць пра сва iх на стаў нi каў. Для гэ та га 

трэ ба пры га даць лю бi ма га пе да го га, знай сцi цi ка выя фа та гра-

фii са школь на га жыц ця або за пi саць ка рот кае вi дэа, да даць 

хэш тэ гi #дзякуйнастаўнiк, #дзякуйшкола, па зна чыць сва iх ад на-

клас нi каў, на стаў нi каў, ну мар шко лы, го рад цi на се ле ны пункт i 

вы клас цi пост у Instagram. Най леп шыя па сты бу дуць апуб лi ка-

ва ныя ў афi цый ным Instagram-акаў нце Мi нiс тэр ства аду ка цыi.

YOUTUBE-АК ТЫЎ НАСЦЬ «ДЗЁН НIК 
ПА ЖА ДА ННЯЎ»

Даў няй тра ды цы яй у вы пуск нi коў бы ло па кi даць па жа дан нi 

адзiн ад на му на вы пуск ных стуж ках, у фо та аль бо мах або дзён-

нi ках. Ар га нi за та ры ак цыi пра па ну юць ства рыць YouTube-ка на-

лы сва iх кла саў i на iх вес цi «Дзён нi кi па жа дан няў». Для гэ та га 

трэ ба за рэ гiст ра ваць YouTube-ка нал, на зваць яго «Дзён нi кi 

па жа дан няў» з нума рам шко лы, ука зан нем го ра да аль бо на-

се ле на га пунк та, зняць ка рот кае вi дэа па жа дан не, раз мяс цiць 

яго на ка на ле, а спа сыл ку ад пра вiць на элект рон ную пош ту 

nchtdm@nchtdm.by.

Са мыя цi ка выя i крэ а тыў ныя вi дэа па жа дан нi бу дуць раз ме-

шча ны на афi цый ным ма ла дзёж ным YouTube-ка на ле «ON!».

ЛАЙФ-ФО ТА «ВЫ ПУСК-2020»
Трэ ба зра бiць жы вое фо та або сэл фi са сва iм кла сам i 

на стаў нi ка мi на фо не шко лы, да лу чыць да яго хэш тэг #вы-

пуск2020, #дзякуйнастаўнiк, #дзякуйшкола, раз мяс цiць яго на 

ста рон цы ў лю бой з са цы яль ных се так: «УКан так це», Instagram, 

«Ад на клас нi кi» цi Facebook.

Па вы нi ках ак цыi най леп шыя здым кi бу дуць раз ме шча ны на афi-

цый ных ста рон ках у са цы яль ных сет ках Мi нiс тэр ства аду ка цыi.

МУ ЗЫЧ НЫ ЧЭ ЛЕНДЖ «МА ЛА ДОСЦЬ У КI ШЭ НI»
Усiм вы пуск нi кам 2020 го да пра па ну юць пра спя ваць пес ню 

гур та NaviBand «Ма ла досць у кi шэ нi». Знай сцi тэкст пес нi «Ма-

ла досць у кi шэ нi» i фа наг ра му мож на на афi цый ным сай це гур та 

NaviBand. Не аб ход на пра спя ваць гэ тую пес ню ўсiм кла сам, зняць 

на вi дэа i вы клас цi яго ў Instagram з хэш тэ га мi #выпуск2020, 

#дзякуйнастаўнiк, #дзякуйшкола, #маладосцьукiшэнi.

Най леп шыя ра бо ты бу дуць раз ме шча ны на афi цый ных ста-

рон ках Мi нiс тэр ства аду ка цыi ў са цы яль ных сет ках i Telegram-

ка на ле ве дам ства.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

Раз вi тац ца са шко лай... 
праз YouTube i Instagram

Ан лайн-ак цыю «Дзя куй, на стаў нiк, дзя куй, шко ла!» за пус цi ла Мi нiс тэр ства аду ка цыi

Та ра з дрэў, пяс ку 
i наф ты

Мяр куй це са мi. Па пя ро вая та ра 

ро бiц ца з дрэў, якiя ста но вяц ца пач-

ка мi для со каў, тор ба мi для крам i 

па ке та мi для ча бу рэ каў.

Каб ства рыць ме та лiч ную ўпа коў-

ку i фоль гу для кан сер ва ва най ежы, 

дэ за да ран таў цi га зi роў кi па трэб ны 

сталь i алю мi нiй. Iх зда бы ва юць з ру-

ды на ме та лур гiч ных за во дах, якiя 

ства ра юць яшчэ больш ад хо даў i за-

брудж ва юць па вет ра.

На ват для вы твор час цi шкля нак 

i бу тэ лек, якiя мо гуць слу жыць паў-

тор на, трэ ба мност ва пяс ку i энер гii 

для яго плаў лен ня. А каб ства рыць 

не аб ход ную тэм пе ра ту ру ў 1500 °С, 

вы ка рыс тоў ва юць пры род ны газ.

Вы раб тан на га, але вель мi не-

бяс печ на га для пры ро ды штуч на га 

ма тэ ры я лу — плас ты ка вай упа коў-

кi — так са ма не абы хо дзiц ца без ка-

рыс ных вы кап няў: га зу i наф ты.

— Ця гам мi ну ла га ста год дзя ка-

рыс ных вы кап няў зда бы лi больш, 

чым за ўсю па пя рэд нюю гiс то рыю 

ча ла вец тва. Iх вы чар паль ныя за па-

сы ўрэш це скон чац ца, i ча ла вец тва 

вер нец ца на зад у ка мен ны век, ка лi 

не зме нiць спо саб вы ка ры стан ня рэ-

сур саў, — упэў не на Нi на КУЛЬ БЕ-

ДА-КАМ ШЫ ЛА ВА, га лоў ны спе-

цы я лiст па iн фар ма цый най ра бо це 

дзяр жаў най уста но вы «Апе ра тар 

дру гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур-

саў». — Для гэ та га трэ ба пе ра пра-

цоў ваць ад хо ды, вы ка рыс тоў ва ю чы 

iх паў тор на для вы твор час цi за мест 

пры род ных вы кап няў. Ма ку ла ту ра 

за мест дрэў, шклян кi i бу тэль кi за-

мест пяс ку, ме та ла лом за мест ру ды, 

плас тык за мест наф ты i га зу. Так мы 

змо жам не толь кi па мен шыць аб' ёмы 

вы ка ры стан ня ка рыс ных вы кап няў, 

але i знi зiць не га тыў нае ўздзе ян не 

на на ва кол ле ад ра бо ты прад пры ем-

стваў па вы ра бе раз на стай ных рэ чаў 

для ча ла вец тва, у тым лi ку ўпа коў кi.

Ча го пры ро да 
не пры мае

Ра зам з тым упа коў ка ро бiць на-

ша жыц цё больш зруч ным. Пры нам сi, 

яна аба ра няе пра дук ты ад дэ фар ма-

цыi пад час транс пар цi роў кi i да зва ляе 

iм за хоў вац ца даў жэй i не пса вац ца. 

Ад нак су час нае жыц цё ад соў вае гэ-

тыя ка рыс ныя ўлас цi вас цi на дру гi 

план. Усё боль шы ак цэнт ро бiц ца на 

ўздзе ян не на спа жыў ца, каб ма ты ва-

ваць яго за ха пiц ца пры го жы мi яр кi мi 

эты кет ка мi i пры му сiць на быць та вар, 

якi час та яму не па трэб ны, але зда ец-

ца пры ваб ным i та му не аб ход ным.

— Час та ў гон цы за па куп нi ком 

па ме ры та ры знач на пе ра вы ша юць 

па тра бу е мыя для та ва ру. З-за ўпа-

коў кi та кiм чы нам коль касць смец ця 

па вя лiч ва ец ца ў сот нi ра зоў, — удак-

лад нi ла Нi на Куль бе да-Кам шы ла ва.

Рост якас цi i зруч нас цi жыц ця ўвёў 

ва ўжы так сiн тэ тыч ныя рэ чы, ад на-

ра зо выя рэ чы, упа коў ку. З'я вi ла ся 

но вая ма дэль па во дзi наў: «вы ка рыс-

таў — вы кi нуў».

— Склад смец ця ў па раў на ннi з 

па пя рэд нi мi па ка лен ня мi рэз ка змя-

нiў ся. Упа коў ка, адзен не, рэ чы з сiн-

тэ ты кi, прад ме ты не вы со кай якас цi, 

якiя вы ка рыс тоў ва юц ца ад на мо мант-

на, «элект рон нае» смец це з бы та вых 

пры бо раў. Усё гэ та не маг чы ма пе-

ра пра ца ваць у но вую сы ра вi ну, — 

рас ка за ла прад стаў нi ца Апе ра та ра 

ДМР. — У Бе ла ру сi ўжо 160 па лi-

го наў. Смец ця ства ра ец ца столь кi, 

што за два га ды звал кi вы рас та юць 

на 15 мет раў у вы шы ню, i зям лi пад 

iх зай ма ец ца ўсё больш. Толь кi за 

апош нiя 15 га доў вы ваз смец ця на 

звал кi ўзрос удвая.

Га мак з джын саў 
i са жал ка з ван ны

Па ха ван не ад хо даў — са мы прос-

ты i тан ны спо саб па зба вiц ца ад 

iх, ад нак ён шко дзiць на ва кол лю i 

зда роўю ча ла ве ка. Смец це вы дзя-

ляе так сiч ныя ар га нiч ныя злу чэн нi i 

цяж кiя ме та лы, якiя мо гуць тра пiць 

у гле бу i грун та выя во ды. А зва лач-

ны газ, якiя ства ра ец ца з-за гнi ен ня 

ад хо даў, — су месь ме та ну i ды ак сi ду 

вуг ля ро ду — уз ды ма ец ца ў па вет-

ра i па ска рае ства рэн не пар нi ко ва га 

эфек ту. Эфект ад ме та ну ў 25 ра зоў 

мац ней шы, чым ад вуг ля кiс ла га га зу, 

па дзя лi ла ся спе цы я лiст:

— Ка лi ж на па лi го не зда ра ец ца па-

жар, у па вет ра ўзды ма юц ца ўсе так-

сi ны, якiя ёсць у су час ным бы та вым 

смец цi, на кшталт асаб лi ва ўстой лi вых 

злу чэн няў фу ра наў i дыя ксi наў.

Каб пла не та не па та ну ла ў смец-

цi, трэ ба вы трым лi ваць тры пра вi-

лы. Пра ду хi ляць ства рэн не вя лiз-

най коль кас цi ад хо даў, паў тор на iх 

вы ка рыс тоў ваць i пе ра пра цоў ваць 

смец це. Раз дзель на са бра ныя i пра-

вiль на ўты лi за ва ныя ад хо ды па пе ры, 

шкла, плас ты ку мо гуць стаць но вы мi 

ка рыс ны мi рэ ча мi. Да таго ж, пе ра-

пра цоў ка да зва ляе эка но мiць пры-

род ныя вы кап нi пры вы ра бе но вых 

рэ чаў i па мян шаць рост зва лак.

Каб менш сме цiць, трэ ба змя нiць 

свае звыч кi, ста вя чы ся да на быц ця 

рэ чаў ра цы я наль на, а не бяз дум на, 

скуп ля ю чы ўсё, што пры го жа ля жыць 

i вы гля дае.

— Ад моў це ся ад ад на ра зо вых 

рэ чаў. Не па трэб нае вам ад да вай це 

тым, ка му гэ та аба вяз ко ва спат рэ-

бiц ца — у кра i не шмат даб ра чын ных 

ар га нi за цый. Ад ра ман туй це зла ма-

ную тэх нi ку, перш чым вы кiд ваць яе 

i на бы ваць но вую. Знай дзi це но вае 

пры мя нен не ста рым рэ чам. Са ста-

рых джын саў мож на змай стра ваць 

цу доў ны га мак, а не па трэб ная ван на 

пе ра тво рыц ца ў штуч ную са жал ку на 

ўчаст ку. А ва зо ны для кве так мож на 

ства раць уво гу ле з ча го за ўгод на, — 

ра iць Нi на Куль бе да-Кам шы ла ва. — 

У iн тэр нэ це ця пер мож на знай сцi 

проць му пад ка зак i пра па ноў, як са-

ма стой на зра бiць пры га жосць з та го, 

што вы збi ра е це ся вы кi нуць.

Най леп шыя ад хо ды — 
тыя, якiх ня ма!

Та ко га прын цы пу пры трым лi ва-

ец ца Апе ра тар ДМР. Каб да па маг-

чы лю дзям на ву чыц ца ад каз на му 

спа жы ван ню i па пу ля ры за ваць раз-

дзель ны збор ад хо даў на Youtube пад 

тэ гам #лучшиеотходы99 раз мяс цi лi 

цэ лую се рыю ро лi каў пра ра цы я-

наль нае пры ро да ка ры стан не i абы-

хо джан не з ад хо да мi: https://www.

youtube.com/playlist?list=PLTiv3qYLS

utDpsIuWV04t1ngSNNLtWBTw.

— Па ацэн ках на ву коў цаў, пры-

клад на 40 % плас ты ка вых вы ра баў 

ма юць тэр мiн служ бы менш за ме-

сяц. Плас ты ка вы па кет мы ўво гу ле 

вы ка рыс тоў ва ем ка ля га дзi ны, пас ля 

ча го час та вы кiд ва ем. Та кiм чы нам 

атрым лi ва ец ца, што мы прос та на-

бы ва ем смец це, — мяр куе На тал-

ля БУ РАЯ, вя ду чы спе цы я лiст па 

iн фар ма цый най ра бо це дзяр жаў-

най уста но вы «Апе ра тар дру гас-

ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў». — 

З-за бяс плат най i не аб ме жа ва най 

пра па но вы бе ла ру сы ўжы ва юць за 

год да ча ты рох мiль яр даў фа со вач-

ных па ке таў i 200 мiль ё наў адзi нак 

плас ты ка ва га по су ду. Пры ро да ства-

ра ла ка рыс ныя вы кап нi мiль ё ны га-

доў, а ча ла век ужы вае ўпа коў ку, вы-

раб ле ную з iх, мак сi мум ме сяц.

На ву чыц ца за хоў ваць кам форт ны 

лад жыц ця i пры гэ тым вы праў ляць 

смец це вае ста но вi шча на пла не це 

i за клi ка ны асвет нiц кiя ро лi кi ру ху 

«Мэ та-99». Экс пер ты спа дзя юц ца, 

што атры ма ныя з вi дэа ве ды бе ла ру-

сы пе ра тво раць у што дзён ныя звыч кi 

i пры ня суць ка рысць пры ро дзе i гра-

мад ству.

Iры на СI ДА РОК.

Час ра та ваць... 
пры род ныя вы кап нi

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Дру гая се рыя мульт се ры я ла «Ка ман да 99», якi рас-

каз вае дзе цям i iх баць кам аб пра вiль най сар цi роў цы 

ад хо даў, вый шла ўчо ра на Youtube-ка на ле Target99 

Belarus: https://youtu.be/jhk9gOoAWeM. У пер шай се-

рыi яно ты-сар цi роў шчы кi пе ра маг лi Па пя ро ва га мон-

стра на Зя лё най пла не це. Гэ тым ра зам Кi вi, Лi мон i 

Ажы на ад праў ля юц ца на «Дзiў ную ры бал ку», каб да-

па маг чы ачыс цiць во зе ра, якое за бру дзi ла ся з-за та го, 

што жы ха ры Лi ма над най пла не ты за коп ва лi плас тык 

у зям лю.

Муль тсе ры ял ство ра ны ай чын ны мi анi ма та ра мi на 

за каз дзяр жаў най уста но вы «Апе ра тар дру гас ных ма-

тэ ры яль ных рэ сур саў» у ме жах пра ек та «Рух «Мэ та 

99». У iм рас каз ва ец ца, як важ на бе раг чы пры род ныя 

рэ сур сы i кла па цiц ца пра на ва кол ле, i тлу ма чыц ца, што 

ў гэ тым да па ма гае раз дзель ны збор смец ця i пе ра пра-

цоў ка ад хо даў.

Кож ны ра бо чы дзень ма лень кiх су пер ге ро яў — за-

дан не мiж пла нет на га маш та бу, а па муж нас цi i вы на-

ход лi вас цi Лi мон, Кi вi i Ажы на не са сту па юць ра та валь-

нi кам i дэ тэк ты вам. Пад час сва iх пры го д яны ро бяць 

свет больш чыс тым i ву чаць гэ та му ўсiх.

— Ра зу мен не пра вiль на га абы хо джан ня з ад хо да мi 

i не па трэб ны мi рэ ча мi па вiн на ўка ра нiц ца ў мыс лен нi 

дзя цей на ўзроў нi звы чак аса бiс тай гi гi е ны. Яны па вiн ны 

ве даць, што сар цi роў ка ад хо даў эка но мiць пры род ныя 

ба гац цi i пра ду хi ляе ства рэн не но вых па лi го наў, а пра-

вiль ная ўты лi за цыя не шко дзiць на ва кол лю i зда роўю 

ча ла ве ка, — упэў не на Нi на КУЛЬ БЕ ДА-КАМ ШЫ ЛА-

ВА, га лоў ны спе цы я лiст па iн фар ма цый най ра бо це 

дзяр жаў най уста но вы «Апе ра тар дру гас ных ма тэ-

ры яль ных рэ сур саў». — Праз вя сё лыя пры го ды яно-

таў дзе цi зра зу ме юць, што збi раць ад хо ды асоб на — 

па сi лах кож на му, i лю бы мо жа стаць су пер ге ро ем.

Дзе цi да ве да юц ца, што пра вiль на збi раць плас тык — 

не толь кi ка рыс на, але i ве се ла, ка лi яго плю шчыць, каб 

больш увай шло ў смет нi цу. А да рос лыя зра зу ме юць, 

як са мы па спя хо вы стар тап па вы твор час цi лi ма на ду 

мо жа стац ца эка ла гiч най ка та стро фай.

На двор'еНа двор'е

Пас ля Iзоль ды прый дзе 
па цяп лен не

Да кан ца пер ша га тыд ня чэр ве ня бу дзе да 25 цяп ла
Вось ужо вы са кос ны год ба га ты на сюр пры зы. Не бы ло ма ра зоў зi-

мой, дык i не ста ла цяп ла вяс ной. Май на огул за пом нiў ся як вель мi 

ха лод ны ме сяц. Ся рэд ня ме сяч ная тэм пе ра ту ра па вет ра па кра i не ў 

апош нiя 30 дзён вяс ны ака за лася на 2-3 гра ду сы нi жэй шая за клi ма-

тыч ную нор му. Так хо лад на ў маi апош нi раз бы ло ў 1999 го дзе. На 

пра ця гу ме ся ца Бе ла русь ад чу ва ла дэ фi цыт апад каў, але ў апош нiя 

днi мая паў днё вы цык лон Iзоль да шчод ра iх раз даў. У вы нi ку на 

боль шай част цы тэ ры то рыi кра i ны вы па ла ка ля клi ма тыч най нор мы, 

а на ўсхо дзе Ма гi лёў скай i Го мель скай аб лас цей — больш за дзве 

ме сяч ныя нор мы апад каў, 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.

Сён ня ўдзень на двор'е так са ма бу дзе ма ла па доб нае на лет няе, хут чэй, 

на во сень скае, ад зна ча юць сi ноп ты кi. У асноў ным па кра i не бу дзе воб лач на 

i даждж лi ва. У се ра ду i чац вер на ша кра i на бу дзе зна хо дзiц ца пад уплы вам 

ат мас фер ных фран тоў i ў ха лод най па вет ра най ма се. Та му ў се ра ду бу дзе 

воб лач на з пра яс нен ня мi. У мно гiх ра ё нах час ад ча су прой дуць даж джы. 

Удзень мес ца мi маг чы мыя на валь нi цы. Ве цер праг на зу ец ца ўсход нi ўме-

ра ны, пры на валь нi цах па ры вiс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 

плюс 4 да плюс 9 гра ду саў, удзень — 11—18 цяп ла.

Ма ла сон ца бу дзе i ў чац вер. У гэ ты дзень бу дзе воб лач на з пра яс нен ня-

мi. Уна чы мес ца мi, а ўдзень на боль шай част цы тэ ры то рыi кра i ны прой дуць 

ка рот ка ча со выя даж джы. У асоб ных ра ё нах маг чы мыя на валь нi цы. Ве цер 

праг на зу ец ца паўд нё ва-за ход нi ўме ра ны, пры на валь нi цах па ры вiс ты. Тэм-

пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 4 да плюс 10 гра ду саў. Удзень 

бу дзе 13—18 цяп ла, мес ца мi — да плюс 20 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд нiх пра гно заў ай чын ных сi ноп ты каў, у кан цы тыд ня пры 

паў днё вым, паўд нё ва-ўсход нiм вет ры ў раз ры вах хмар усё час цей пач не вы-

гляд ваць сон ца. Тэм пе ра ту ра ста не па вы шац ца. Да вы хад ных у ся рэ дзi не 

дня ў мно гiх ра ё нах ча ка ец ца плюс 20 гра ду саў, мес ца мi пры пра цяг лых 

пра яс нен нях па вет ра бу дзе па да гра вац ца да 22—25 цяп ла. Мес ца мi ча ка-

юц ца ка рот кiя цёп лыя даж джы.

Сяр гей КУР КАЧ.

На слы хуНа слы ху

90 МIЛЬ Ё НАЎ ЕЎ РА — 
АД СУ СВЕТ НА ГА БАН КА

Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя пад пi са ла па гад нен не аб па зы цы з Су-

свет ным бан кам. Ён вы дат ка ваў на шай кра i не 90 мiль ё наў еў ра. Гро-

шы пой дуць на за куп ку срод каў ахо вы, асна шчэн не для рэ анi ма цый, 

а так са ма iн фар ма ван не на сель нiц тва. Упер шы ню ў гiс то рыi Мi нiс-

тэр ства ахо вы зда роўя пад пi сан не да ку мен таў ад бы ло ся ан лайн.

Для аб ста ля ван ня рэ анi ма цый i апор ных клi нiк
Па сут нас цi, пра ект скла да ец ца з трох кам па не нтаў. Пер шая част ка — 

кам пен са цыя тых рас хо даў, якiя бы лi па тра ча ны на срод кi iн ды вi ду аль най 

ахо вы i тэст-сiс тэ мы. Дру гая — ма дэр нi за цыя апе ра цый на-рэ анi ма цый ных 

бло каў для та го, каб яны ад па вя да лi су час ным па тра ба ван ням. Трэ цi кам-

па нент — ства рэн не мiж ра ён ных цэнт раў або апор ных клi нiк.

Што да ты чыц ца дру гой част кi пра ек та, то пэў нае аб ста ля ван не ў апе ра-

цый на-рэ анi ма цый ных бло ках па тра буе за ме ны.

— Зга да ны пра ект да зво лiць гэ та зра бiць не част ка мi, а ад на ча со ва па 

ўсёй кра i не. Раз мо ва iдзе пра да асна шчэн не апе ра цый на-рэ анi ма цый ных 

бло каў ды яг нас тыч ным аб ста ля ван нем — кам п'ю тар най та маг ра фi яй, уль-

тра гу ка вой ды яг нос ты кай, нар коз на-ды халь ным аб ста ля ван нем, ма нi тор най 

сiс тэ май, дэ фiб ры ля та ра мi, iн фу за ма та мi. Гэ та асна шчэн не рэ анi ма цый 

«пад ключ», — рас ка заў мi нiстр ахо вы зда роўя Ула дзi мiр КА РА НIК. — 

Ка лi спа чат ку га вор ка iш ла пра 20 мiль ё наў, то пас ля вы ву чэн ня на шых да-

ку мен таў i аб грун та ван няў бе ла рус кi па ды ход быў пад тры ма ны Су свет ным 

бан кам i фi нан са ва знач на па шы ра ны.

Аб ста ля ван не бу дзе па стаў ле на ў най блi жэй шы час ва ўсе ра ён ныя, 

аб лас ныя i га рад скiя баль нi цы, якiя па да ва лi за яў кi на ма дэр нi за цыю. Што 

да ты чыцца трэ ця га кам па не нта, то гэ та ства рэн не 16—18 мiж ра ён ных 

цэнт раў, якiя пла ну юць ад крыць у Бе ла ру сi. На сён ня 10 з iх ужо пра цу юць, 

усе яны раз мя шча юц ца за ме жа мi Мiн ска i аб лас ных га ра доў. Гэ та вы со-

ка тэх на ла гiч ныя цэнт ры, у якiх спе цы я лiс ты ма юць маг чы масць вы ка наць 

ка ра на раг ра фiю i ака заць эк стран ную да па мо гу пры вост рым ка ра нар ным 

сiн дро ме.

— Апор ная клi нi ка па вiн на мець ан гi ёг раф, кам п'ю тар ны та мог раф i 

маг нiт на-рэ за нанс ны та мог раф, су час ны апе ра цый на-рэ анi ма цый ны 

блок з эн да ска пiч ным аб ста ля ван нем, якое да зва ляе вы кон ваць ла па-

рас ка пii, i су час ныя ды яг нас тыч ныя маг чы мас цi ў вы гля дзе уль тра гу ка вой 

дыягностыкi, — удак лад нiў Ула дзi мiр Ка ра нiк. — Гэ та па трэб на для та го, 

каб кож ны жы хар на шай кра i ны, не за леж на ад та го, жы ве ён у вёс цы цi ў 

го ра дзе, зна хо дзiў ся на ад лег лас цi га дзi ны ад лю бых су час ных ды яг нас-

тыч ных i ля чэб ных уста ноў.

Па сло вах мi нiст ра, пра ект пла ну ец ца рэа лi за ваць да стат ко ва хут ка. 

Част ка пла ця жоў пой дзе ў най блi жэй шыя днi, част ка — кры ху паз ней.

Па трэ бы баль нiц на мес цах вы ву ча юць спе цы я лiс ты
Тым ча сам ма нi то рын га выя гру пы, ку ды ўва хо дзяць iн фек цы я нiс ты, эпi-

дэ мi ё ла гi, рэ анi ма то ла гi-анес тэ зi ё ла гi i iн шыя спе цы я лiс ты, якiя бы лi ство-

ра ны больш за ме сяц та му, пра цяг ва юць ад соч ваць сi ту а цыю ва ўста но вах 

ахо вы зда роўя па ўсёй кра i не ў су вя зi з рас паў сю джван нем ка ра на вi рус най 

iн фек цыi. У буд ныя днi, як пра вi ла, на вед ва юць рэ гi ё ны, а ў вы хад ныя — 

у асноў ным ме ду ста но вы Мiн ска. У мi ну лыя вы хад ныя Ула дзi мiр Ка ра нiк 

на ве даў Мiн скi ан ка дыс пан сер, 1-ю га рад скую клi нiч ную баль нi цу, но вы 

кор пус 5-й га рад ской клi нiч най баль нi цы.

— Сiс тэ ма ахо вы зда роўя заў сё ды пра ца ва ла ў рэ жы ме 24/7. З са ка вi ка 

ў та кi рэ жым пе ра ве дзе ны i ор га ны дзярж кi ра ван ня. Сён ня сi ту а цыя зна хо-

дзiц ца пад кант ро лем ва ўсiх прад стаў нi коў вер ты ка лi. Са мую пiль ную ўва гу 

ёй ад дае i кi раў нiк дзяр жа вы. Яго без умоў нае па тра ба ван не — зма гац ца за 

кож на га па цы ен та. У гэ тым пы тан нi ня ма дро бя зяў, — пад крэс лiў мi нiстр. — 

Мы што дзён на, а ча сам i не каль кi ра зоў на дзень дак лад ва ем аб эпi дэ мi я-

ла гiч най сi ту а цыi, пра гно зах яе раз вiц ця, да ступ нас цi мед да па мо гi.

Ма нi то рын га выя гру пы ад соч ва юць дак лад насць вы ка нан ня ўсiх рэ ка мен-

да цый па ля чэн нi, а так са ма вы ву ча юць на мес цах па трэ бы баль нiц.

Пер шы на мес нiк мi нiст ра ахо вы зда роўя Дзмiт рый ПI НЕ ВIЧ на ве даў 

2-ю клi нiч ную баль нi цу Мiн ска. У сваю чар гу ён ад зна чыў, што ал га рытм 

дзе ян няў у баль нi цах ужо ад ла джа ны, у тым лi ку i ў так зва най чыр во най 

зо не. Ця пер важ на ад бу да ваць сiс тэ му да леч ван ня. Да яе ўжо пад клю ча-

ны Рэс пуб лi кан скi клi нiч ны шпi таль iн ва лi даў Вя лi кай Ай чын най вай ны iмя 

П. М. Ма шэ ра ва, Рэс пуб лi кан ская баль нi ца ме ды цын скай рэ абi лi та цыi, два 

са на то рыi Мi нiс тэр ства пра цы i са цы яль най аба ро ны, баль нi ца спе ле а ля-

чэн ня ў Са лi гор ску. Пад час кан так та ван ня з па цы ен та мi Дзмiт рый Пi не вiч 

цi ка вiў ся не толь кi iх са ма ад чу ван нем, але i тым, дзе яны, на iх дум ку, маг лi 

быць iн фi цы ра ва ныя.

— Дзяр жаў ная са нi тар ная служ ба Мiн ска што дзён на дае спра ва зда чу 

па кож ным па цы ен це, пунк це, дзе, маг чы ма, бы ло пе ра ся чэн не з iн фi цы-

ра ва ным. На ша асноў ная за да ча — змян шэн не на груз кi ў гэ тым кi рун ку, — 

ска заў Дзмiт рый Пi не вiч.

На га да ем, што ўжо дзей нi чае план вы ва ду ме ду ста ноў Мiн ска з сiс тэ мы 

ака зан ня да па мо гi iн фi цы ра ва ным COVID-19 па цы ен там. Баль нi цы па сту-

по ва вяр та юц ца на пла на вы рэ жым ра бо ты, у пры ват нас цi, Мiн скi га рад скi 

ан ка ла гiч ны дыс пан сер, баль нi ца хут кай ме ды цын скай да па мо гi i га рад ская 

гi не ка ла гiч ная баль нi ца.

Па звест ках на 1 чэр ве ня, у Бе ла ру сi 43 403 вы пад кi COVID-19. Пры рост 

за су ткi склаў 847 iн фi цы ра ва ных. Гэ та най мен шы пры рост, па чы на ю чы 

з 5 мая. Па пра вi лi ся i вы пi са ны 18 776 па цы ен таў, у тым лi ку за апош нiя 

суткi — 262, па мер ла 240 ча ла век (пяць — за апош нiя су ткi). Уся го пра ве-

дзе на 553 377 тэс таў (12 284 — за апош нiя су ткi).

Але на КРА ВЕЦ.

Клас ныя на вi ныКлас ныя на вi ны

• Да рэ чы

«Плас ты ка вая ры бал ка» 
на Лi ма над най пла не це
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