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• На ву коў цы вы явi лi 

эфек тыў ныя ан ты це лы, 

здоль ныя бла кi ра ваць 

COVID-19.

• У Бе ла ру сi па вя лi ча ны 

лi мi ты ды рэк тыў на га крэ-

ды та ван ня дзярж пра грам 

у 2020 го дзе.

• Вы пла ты ве тэ ра нам 

да Дня Пе ра мо гi стар та-

ва лi 1 кра са вi ка.

• Па мёр лаў рэ ат Но бе-

леў скай прэ мii па фi зi цы 

Фi лiп Уо рэн Ан дэр сан.

• Бе ла рус кiя ВНУ пра-

вод зяць днi ад чы не ных 

дзвя рэй ан лайн.

• Вы стаў ка «Вы бра ныя 

свя тыя» ад кры ец ца 9 кра-

са вi ка ў Го ме лi.

• Ба за вая арэнд ная ве-

лi чы ня па вя лiч ва ец ца да 

Br17,85.

• Фес ты валь «Ве лi код-

ная Ра дасць» прой дзе ў 

ан лайн-рэ жы ме.

• У БДУ ад кры ва ец-

ца дыс тан цый ная шко ла 

юна га ма тэ ма ты ка.

КОРАТКА

ЯК АДЧУВАЕ СЯБЕ 
БЕЛАРУСКІ 
ЛЕГПРАМ

ШЛЮБНЫ ДАГАВОР 
ДАПАМОЖА 
ЗЭКАНОМІЦЬ

Вiк тар ЧАЙ ЧЫЦ, 
член Са ве та Рэс пуб лi кi 
На цы я наль на га схо ду, 
стар шы ня Бе ла рус кай 
рэс пуб лi кан скай 
ка ле гii ад ва ка таў:

«Без умоў на, у кры зiс ныя 
пе ры я ды бiз нес ме нам 
да во дзiц ца ў чымсь цi са бе 
ад маў ляць i на ладж ваць 
ра бо ту ва ўмо вах 
моц най аб ме жа ва нас цi. 
Бiз нес, якi пра ца ваў 
сум лен на ў ад но сi нах 
да дзяр жа вы, мо жа 
i па вi нен у сi ту а цыi, 
якая скла ла ся, раз лiч ваць 
на пад трым ку i аба ро ну 
з бо ку дзяр жа вы — гэ та 
i ёсць да па мо га лю дзям».
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Тэ о рыя i прак ты каТэ о рыя i прак ты ка

«СТВА РА ЕМ» СВАЕ ПЕР СI КI,
але не за бы ва ем ся 

i пра ан то наў ку

Гла баль нае па цяп лен не i змя нен не клi ма ту, ска ра чэн не пло-

шчы ўрад лi вай зям лi i вод ных рэ сур саў па гра жа юць нам стра-

тай раз на стай нас цi ге не тыч ных рэ сур саў рас лiн, пры дат ных 

для вы твор час цi пра дук таў хар ча ван ня. Та му за ха ван не, вы ву-

чэн не i эфек тыў нае вы ка ры стан не ге на фон ду рас лiн у боль-

шас цi кра iн све ту раз гля да ец ца як на цы я наль ная за да ча, якая 

слу жыць для ўстой лi вай сель ска гас па дар чай вы твор час цi, 

рас ка заў ге не раль ны ды рэк тар На ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра 

НАН Бе ла ру сi па зем ля роб стве, ака дэ мiк Фё дар ПРЫ ВА ЛАЎ. 

Ён i iн шыя спе цы я лiс ты га лi ны па ве да мi лi, што ро бiц ца ў на шай 

кра i не для за ха ван ня i ўдас ка на лен ня жыц цё ва 

не аб ход на га фон ду.
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Пад ра бяз нас цiПад ра бяз нас цi

У ПЕР ШЫЯ Ж 
ГА ДЗI НЫ
Па цы ен таў з ка ра на вi рус най iн фек цы яй 
COVID-19 вель мi апе ра тыў на шпi та лi зу юць 
пас ля па цвяр джэн ня ды яг на зу

«У са мы ка рот кi пе ры яд, лi та раль на ў пер шыя га дзi ны з мо-

ман ту атры ман ня ста ноў ча га вы нi ку на COVID-19, па цы ен та 

i яго блi жэй шыя кан так ты пер ша га ўзроў ню ад ра зу ж iза лю-

юць i шпi та лi зу юць ва ўста но вы ахо вы зда роўя. Гэ та да зва ляе 

нам до сыць хут ка ла ка лi за ваць ачаг», — рас каз вае на мес нiк 

га лоў на га ўра ча Рэс пуб лi кан ска га цэнт ра гi гi е ны, эпi дэ мi я ло гii 

i гра мад ска га зда роўя Iры на ГЛIН СКАЯ.

Вя дзец ца эпi драс сле да ван не
Яна рас тлу ма чы ла ме ха нiзм гэ тай ра бо ты. Пас ля атры ман ня ла ба-

ра тор на га па цвяр джэн ня да па цы ен та з ка ра на вi ру сам вель мi апе ра-

тыў на, га вор ка iдзе лi та раль на пра хвi лi ны (не важ на, у якi ме на вi та час 

атры ма ны ста ноў чы вы нiк), вы яз джае спе цы яль ная бры га да хут кай 

мед да па мо гi. Ме ды кi транс парт уюць ча ла ве ка ў iн фек цый ны цi iн шы 

пе ра пра фi ля ва ны для гэ тай мэ ты ста цы я нар. Па цы ент пры гэ тым мо жа 

зна хо дзiц ца i ў iн шай ме ду ста но ве як кан такт пер ша га ўзроў ню, i до ма, 

зу сiм не ма ю чы нi я кiх пра яў рэ спi ра тор на га за хвор ван ня.

У ста цы я на ры па чы на ец ца пра вя дзен не эпi драс сле да ван ня. З па-

цы ен там гу та рыць спе цы я лiст, якi вы свят ляе на яў насць якiх-не будзь 

клi нiч ных сiмп то маў. Зы хо дзя чы з атры ма най iн фар ма цыi, вы лiч ва ец-

ца пе ры яд, з яко га шпi та лi за ва ны мог па чаць вы дзя ляць уз бу джаль нiк. 

З гэ та га мо ман ту i па чы на ец ца збор поў на га эпi да на мне зу: з кiм меў 

зно сi ны па цы ент i як доў га. Ка лi ча ла век з ней кiх пры чын не цал кам 

рас каз вае пра свае кан так ты, пад клю ча юц ца маг чы мас цi iн шых струк-

тур. «Гэ та кар пат лi вая пра ца, апы тан не i ад наў лен не ўсiх кан так таў 

ча сам зай мае дзве i больш га дзiн. Ча сам та кое апы тан не пра во дзiц ца 

не ад на ра зо ва, ка лi спе цы я лiст ра зу мее, што ў апо ве дзе 

ёсць не дак лад нас цi», — ад зна чы ла Iры на Глiн ская.

На ву чэн цы Мiн скай дзi ця ча-юнац кай спар тыў най шко лы алiм пiй ска га рэ зер ву па вод ных вi дах спор ту 
асвой ва юць трэ нi ро вач ную дыс тан цыю на Свiс ла чы.

СВIС ЛАЧ АЛIМ ПIЙ СКАЯСВIС ЛАЧ АЛIМ ПIЙ СКАЯ
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