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Кiраўнiк Еўрапейскага рэгiянальнага бюро СААЗ:

Абітурыент-2020

«Гэты вiрус застанецца з намi надоўга»

па-ранейшаму няма нi вакцыны, нi спецыфiчнага лячэння ад COVID-19.
— Але калi здарыцца новы ўсплёск,
мы будзем лепш падрыхтаваны, бо
лепш разумеем вiрус, — сказаў Ханс
Клюге.
Ён нагадаў, што эфектыўнымi мерамi застаюцца выяўленне i абследаванне ўсiх падазроных выпадкаў i
своечасовае аказанне дапамогi тым,
хто мае ў ёй патрэбу.
— Гэты вiрус застанецца з намi надоўга, пакуль не з'явiцца вакцына. Робяцца вялiзныя намаганнi для яе распрацоўкi. Калi вакцына з'явiцца, СААЗ
зробiць усё, каб яна распаўсюджвалася па справядлiвым прынцыпе. Пакуль усiм нам важна быць пiльнымi i
паводзiць сябе адказна, — канстатаваў эксперт.
Старшы спецыялiст па пытаннях надзвычайных сiтуацый Еўра-

пейскага рэгiянальнага бюро СААЗ
Катрын СМОЛВУД паведамiла, што ў
працэсе распрацоўкi знаходзiцца каля
30 вакцын ад COVID-19, каля дзевяці
праходзяць клiнiчныя выпрабаваннi.
— Гэта новы вiрус, якi нядаўна з'явiўся ў чалавечай папуляцыi. Вядомы
iншыя каранавiрусы — SARS, MERS,
аднак вакцыны супраць iх не будуць
дзейнiчаць на COVID-19. Важна, каб новая вакцына была даступная ўсiм. I яна
павiнна прайсцi ўсе клiнiчныя выпрабаваннi, каб быць бяспечнай для чалавека, — адзначыла Катрын Смолвуд.
Прадстаўнiк СААЗ Iгар ПЕРАГIНЕЦ паведамiў, што ў некаторых краiнах рэгiёна заразiлiся каля 10-20 %
медыкаў. Пры гэтым спецыялiст параiў
не лiчыць, колькi медыкаў iнфiцыравана, а глядзець, цi маюцца цяпер для iх
сродкi iндывiдуальнай аховы.
Па стане на 3 чэрвеня ў Беларусi зафiксавана 45 116 выпадкаў COVID-19.
З iх 20 171 пацыент паправiўся i выпiсаны, 248 хворых з часу распаўсюджання
iнфекцыi выратаваць не ўдалося. Усяго
праведзена 573 699 тэстаў. За апошнiя
суткi прырост склаў 861 новы выпадак,
976 пацыентаў паправiлiся, пяць —
памерлi, праведзены 10 754 тэсты.
Алена КРАВЕЦ.

НАВІНЫ

ПАДЗЕІ

Калi з'явiцца вакцына ад каранавiруснай iнфекцыi, невядома. Але
распрацоўкi яе вядуцца вельмi актыўна, у тым лiку найлепшымi вучонымi i вядучымi фармкампанiямi. Другая хваля ўспышкi захворвання
не з'яўляецца непазбежнай, але, улiчваючы той факт, што ўсё больш
краiн пачынаюць здымаць каранцiнныя абмежаваннi, выключаць новы ўсплёск захворвання нельга. Пра гэта паведамiў Дырэктар Еўрапейскага рэгiянальнага бюро Сусветнай арганiзацыi аховы здароўя
(СААЗ) Ханс КЛЮГЕ.

ФАКТЫ

ПАДЗЕІ

ПЕРАВАГА — ЭЛЕКТРОННЫМ
БIЛЕТАМ
З 15 чэрвеня iнтэрнэт-рэсур poezd.rw.by спыняе работу.
На афiцыйным сайце Беларускай чыгункi ў адзiным раздзеле «Паслугi пасажырам» (pass.rw.by) за пяць месяцаў
аформлена каля 351 тысячы праязных дакументаў (бiлетаў), а таксама ў мабiльным дадатку «БЧ. Мой цягнiк» набыта амаль 179 тысяч бiлетаў на цягнiкi з нумараванымi
месцамi.
З укараненнем Беларускай чыгункай новых рэсурсаў
па продажы праязных дакументаў у пасажыраў з'явiлася
магчымасць набываць электронныя квiткi на цягнiкi рэгiянальных лiнiй эканом-класа i гарадскiх лiнiй (з ненумараванымi месцамi). Так, за пяць месяцаў гэтага года ў адзiным
раздзеле «Паслугi пасажырам» i мабiльным дадатку «БЧ.
Мой цягнiк» на гэтыя цягнiкi рэалiзавана больш за 152 тысячы электронных бiлетаў.
Асаблiвасцю раздзела «Паслугi пасажырам» з'яўляецца
магчымасць афармлення праязных дакументаў непасрэдна
пры праглядзе раскладу без неабходнасцi пераключэння на
iншыя рэсурсы. Сайт адаптаваны для выкарыстання як на
стацыянарных, так i мабiльных прыладах. Абодва рэсурсы
падтрымлiваюць рускую, беларускую i англiйскую мовы.
Афiцыйны мабiльны дадатак Беларускай чыгункi «БЧ. Мой
цягнiк» даступны для бясплатнай запампоўкi карыстальнiкам
смартфонаў i планшэтаў на платформах Android i iOS.
З улiкам пашырэння магчымасцi выкарыстання сучасных
iнтэрнэт-сэрвiсаў па рэалiзацыi электронных бiлетаў на Беларускай чыгунцы з 15 чэрвеня iнтэрнэт-рэсурс poezd.rw.by
спыняе сваю работу, паведамiлi ў прэс-цэнтры магiстралi.
Для ўваходу ў адзiны раздзел «Паслугi пасажырам» i
мабiльны дадатак «БЧ. Мой цягнiк» карыстальнiкам, раней
зарэгiстраваным на сайце poezd.rw.by, неабходна выкарыстоўваць рэгiстрацыйныя дадзеныя свайго ўлiковага
запiсу.

ПРЫРАСТАЮЦЬ КIЛАМЕТРЫ
ЛЯСНЫХ ДАРОГ
Лесагаспадарчыя ўстановы працягваюць iнвеставаць
сродкi ў пашырэнне дарожнай сеткi. Так, толькi з пачатку года пабудаваны i ўведзены ў эксплуатацыю
пяць лесагаспадарчых дарог агульнай працягласцю
каля 25 кiламетраў. Плануецца, што да канца года
будзе пабудавана яшчэ 14 аб'ектаў. Такiм чынам, да
канца 2020 года ў эксплуатацыю будзе ўведзена не
менш за 100 кiламетраў лесагаспадарчых дарог.
Як адзначылi ў Мiнiстэрстве лясной гаспадаркi, аб'ёмы
будаўнiцтва лесагаспадарчых дарог рэгулююцца дзеючай
дзяржаўнай праграмай «Беларускi лес». Павелiчэнне працягласцi транспартнай сеткi ў лесе абумоўлена неабходнасцю асваення разлiковай лесасекi, якая штогод павялiчваецца, своечасовага правядзення лесааднаўленчых работ
i мерапрыемстваў па барацьбе з хваробамi i шкоднiкамi
лесу, лiквiдацыi лясных пажараў.
Так, толькi за апошнiя дзесяць гадоў i толькi сiламi лясгасаў у краiне пракладзена каля тысячы кiламетраў лесагаспадарчых дарог. Па вынiках гэтай пяцiгодкi (2016—
2020 гг.) у эксплуатацыю павiнна быць уведзена не менш за
500 кiламетраў.

ФАКТЫ

Ёсць пытанні? Тэлефануй!
Гарачая лінія для абітурыентаў адкрылася ў Міністэрстве адукацыі.
З мэтай аказання дапамогі абітурыентам, іх законным
прадстаўнікам і іншым зацікаўленым асобам у атрыманні
інфармацыі аб арганізацыі ўступнай кампаніі ў Міністэрстве адукацыі ў перыяд з 1 чэрвеня да 19 жніўня арганізуецца работа гарачай лініі.
Па тэлефоне (017) 222 43 12 прымаюцца званкі па пытаннях паступлення ва ўстановы прафесійна-тэхнічнай,
сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі.
Рэжым работы гарачай лініі з панядзелка да пятніцы
з 9.00 да 13.00 і з 14.00 да 18.00.
Надзея НІКАЛАЕВА.

Прыёмная кампанiя

ПРЭТЭНДЭНТАЎ
НА СТУДЭНЦКI БIЛЕТ
ПАМЕНЕЛА
Больш за 64 тысячы абiтурыентаў зарэгiстравалася
сёлета на цэнтралiзаванае тэсцiраванне. Летась гэта
лiчба была большай — 76 888 чалавек.

НАВІНЫ

У 2020 годзе новыя лесагаспадарчыя дарогi ўжо з'явiлiся
ў Палескiм, Целяханскiм, Верхнядзвiнскiм, Ушацкiм i Чэрыкаўскiм лясгасах. Да канца года найбольшая колькасць
новых аб'ектаў з'явiцца ў Вiцебскай вобласцi, дзе будзе
ўведзена ў эксплуатацыю сем лесагаспадарчых дарог.

КАБ ВЫВЕЗЦI БОМБУ,
ЛЕСНIКI РАБIЛI ПРАСЕКУ
93 авiябомбы з пачатку гэтага года абясшкодзiлi сапёры ўнутраных войскаў МУС. Як паведамiла прэсслужба мiнiстэрства, толькi ў канцы мiнулага тыдня
за суткi яны знiшчылi 16 такiх выбухованебяспечных
знаходак рознага калiбру.
Падчас ачысткi рабочых зон двух авiяцыйных палiгонаў
на Брэстчыне i Гродзеншчыне вайскоўцы выявiлi боепрыпасы, якiя не разарвалiся. Сапёрна-пiратэхнiчныя групы
воiнскiх часцей 5526 i 5522, абследаваўшы тэрыторыю,
абясшкодзiлi 14 авiябомбаў.
У гэты ж дзень у Гомелi на праспекце Кастрычнiка пры
правядзеннi земляных работ побач з дзiцячай пляцоўкай
смяротны прадмет каўшом выняў на паверхню экскаватар.
На месца прыбылi сапёры воiнскай часцi 5525, яны вывезлi i падарвалі авiябомбу ФАБ-50 часоў Вялiкай Айчыннай
вайны на палiгоне.
Для знiшчэння нямецкай авiяцыйнай бомбы часоў вайны SD-500 у Жлобiнскiм раёне недалёка ад пасёлка Вiрскi
прыйшлося праводзiць цэлую аперацыю.
Боепрыпас знайшлi леснiкi. Ён тырчаў з зямлi амаль
за 100 метраў ад чыгуначнага палатна, якое праходзiла
побач. Калi сапёры ўнутраных войскаў падымалi бомбу з
зямлi, грунт пачаў iнтэнсiўна прасядаць i абвальвацца, яму
затаплiвала вада.
Стала ясна, што сваiмi сiламi ўручную падняць яе не
атрымаецца. Транспарт жа да месца выяўлення бомбы
падагнаць было немагчыма: вакол лес i багнiстая мясцовасць.
На дапамогу вайскоўцам прыйшлi ўсе тыя ж леснiкi. На
працягу чатырох гадзiн яны рабiлi прасеку для праезду
транспарту, па якой змог дабрацца толькi франтальны пагрузчык мясцовай будаўнiчай арганiзацыi. Менавiта з яго
дапамогай, прымацаваўшы да каўша рамянi, бомбу ўдалося
дастаць з зямлi, вывезцi з лесу, а пасля знiшчыць.

984 ЛIТРЫ БРАГI Ў ДОМЕ
Усё — для «асабiстага карыстання».
Супрацоўнiкi Iўеўскага РАУС праводзiлi рэйдавыя мерапрыемствы па спыненнi вытворчасцi самагону. Мiлiцыянеры
знаходзiлiся ў вёсцы Забер. У гэтым населеным пункце
пражывае няшмат людзей i многiя дамы закiнутыя. Менавiта такiя будынкi i цiкавiлi праваахоўнiкаў.
У ходзе рэйду супрацоўнiкi мiлiцыi наведалi закiнуты
дом i выявiлi там 42-гадовую жанчыну, а таксама 984 лiтры самагоннай брагi. Самагонны апарат на месцы не быў
знойдзены. Пры гутарцы грамадзянка сказала, што ўсё
гэта прызначалася для асабiстага карыстання, паведамляе
аддзяленне iнфармацыi i грамадскiх сувязяў УУС Гродненскага аблвыканкама.
На да дзе ны мо мант пра во дзiц ца пра вер ка, бра га
была знiшчана. Раней грамадзянка не прыцягвалася да
адказнасцi за падобнае парушэн не.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Ён нагадаў, што ў Еўропе зафiксавана 2,2 мiльёна выпадкаў COVID-19,
больш за 180 тысяч чалавек памерла.
— Нягледзячы на тое што колькасць
новых выпадкаў знiзiлася амаль удвая
ў параўнаннi з красавiком, рызыкi застаюцца высокiмi, — падкрэслiў эксперт.
Ён заўважыў, што ў некаторых краiнах сiтуацыя стабiлiзавалася, i ў якасцi
прыкладу прывёў Расiю i Украiну.
— Другая хваля захваральнасцi
не з'яўляецца непазбежнай. Але ўсё
больш краiн здымаюць абмежаваннi.
Таму ёсць рызыкi паўтарэння ўсплёску, калi не купiраваць гэтыя ачагi, —
па пя рэ дзiў кi раў нiк Еў ра пей ска га
рэгiянальнага бюро СААЗ.
Ён адзначыў, што справы ў барацьбе з iнфекцыяй зараз абстаяць
не лепш, чым у пачатку гэтага года:
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Самымi масавымi дысцып лi на мi на ЦТ ста нуць
традыцыйна руская мова i
матэматыка. Рускую мову
пажадалi здаваць 52 660 чалавек, матэматыку — 34 805.
На беларускую мову аформiлi пропускi 18 606 чалавек.
Некаторыя абiтурыенты будуць здаваць i рускую, i беларускую мову. Такое права
ў iх ёсць: калi маладыя людзi
дакладна вызначылiся з профiлем сваёй будучай спецыяльнасцi, то яны могуць
здаваць для падстрахоўкi
дзве дзяржаўныя мовы, каб
потым выбраць сертыфiкат
з больш высокiмi баламi.
Усяго на ЦТ дазваляецца
здаваць чатыры прадметы.
У сярэднiм на аднаго абiтурыента сёлета прыпадае
3,38 тэста. Англiйскую мову,
дарэчы, збiраюцца здаваць
23 549 чалавек, такiм чынам,
можна меркаваць, што эканамiчны профiль падрыхтоўкi ў моладзi па-ранейшаму
запатрабаваны.
Рэгiстрацыя ўдзельнiкаў
ЦТ праходзiла з 2 мая да
1 чэрвеня з выкарыстаннем
аўтаматызаванай iнфармацыйнай сiстэмы «Агульнарэспублiканскi банк даных
удзельнiкаў цэнтралiзаванага тэсцiравання» па прынцыпе аднаго акна. Абiтурыент
мог зарэгiстравацца для праходжання ЦТ у любым з пунктаў правядзення тэсцiравання па ўсёй краiне. Замежнiкi i
грамадзяне Беларусi, якiя пастаянна пражываюць на тэрыторыi замежных дзяржаў,
мелi магчымасць зарэгiстравацца з дапамогай паштовай

сувязi. Калi ў абiтурыентаў з
уважлiвых прычын не было
магчымасцi зарэгiстравацца
для ўдзелу ў ЦТ самастойна,
гэта маглi зрабiць iх законныя прадстаўнiкi.
У сувязi з эпiдэмiялагiчнай
абстаноўкай сёлета змянiўся
парадак рэгiстрацыi. У прыватнасцi, абiтурыенты запаўнялi заяву ў электронным выглядзе i адпраўлялi яе з асабiстага электроннага адраса
на адрас электроннай пошты
абранага пункта рэгiстрацыi.
Атрымаўшы на пошту асабiсты рахунак, абiтурыент павiнен быў унесцi плату за прыём i афармленне дакументаў
для ўдзелу ў ЦТ праз сiстэму
«Разлiк» (АРIП) (за выключэннем iльготнай катэгорыi
грамадзян).
Быў такса ма ар га нi заваны папярэднi запiс для
вы значэн ня да ты i ча су
наведвання пунк та рэгiстра цыi абi ту ры ен там. Усю
не аб ход ную iн фар ма цыю
абi ту ры ен ты атрым лi валi па электроннай пошце
аль бо маглi азна ё мiц ца
з ёй на сайце пункта рэгiстрацыi. Ва ўстаноўленыя для
абiтурыента тэрмiны пасля
ўнясення платы i афармлення дакументаў абiтурыент
павiнен быў прыбыць у пункт
рэгiстрацыi, каб забраць пропуск на ЦТ. У кожным пункце
рэгiстрацыi працавала гарачая лiнiя для iнфармацыйнай
падтрымкi абiтурыентаў, якiя
маюць складанасцi ў правядзеннi папярэдняй электроннай рэгiстрацыi, а таксама
па iншых пытаннях.
Надзея НIКАЛАЕВА.

