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В суд Пуховичского района поступило заявление государствен-
ного учреждения образования «Руденская вспомогательная школа-
интернат»о признании гражданки БАЖАНОВОЙ Натальи Владими-
ровны, 16.02.1971 года рождения, умершей, уроженки п. Лесогорск 
Чунского района Иркутской области Российской Федерации, без опре-
деленного места жительства. Последнее место пребывания: г. Борисов, 
ул. Полярная, 29.

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим све-
дения о данной гражданке, сообщить их  суду в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления.

В суд Пуховичского района поступило заявление государствен-
ного учреждения образования «Руденская вспомогательная школа-
интернат» о признании гражданки ГЛУХОРОВОЙ Людмилы Мохаме-
довны, 23.03.1978 года рождения, умершей, уроженки д. Старинки 
Борисовского района Минской области, последнее известное место 
жительства: Минская область, Борисовский район, д. Старинки.

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим све-
дения о данной гражданке, сообщить их  суду в течение 2 месяцев со 
дня публикации объявления.

У Кі таі аб вяс цілі жа ло бу 
па ах вя рах ка ра на ві ру са

Ула ды Кі тая аб вяс ці лі 4 кра са ві ка днём агуль на на-

цы я наль най жа ло бы па ах вя рах эпі дэ міі ка ра на ві ру са. 

Пра гэ та па ве да мі ла ТАСС са спа сыл кай на мяс цо вае 

тэ ле ба чан не. Дзярж са вет КНР пры няў ра шэн не аб' явіць 

4 кра са ві ка жа ло бу па ах вя рах пан дэ міі, а так са ма ме-

ды ках, якія ах вя ра ва лі свае жыц ці дзе ля вы ра та ван ня 

лю дзей. Сён ня ў кра і не пры спус цяць сця гі, у тым лі ку на 

тэ ры то рыі за меж ных дып мі сій. Усе за баў ляль ныя гра-

мад скія ме ра пры ем ствы ад ме не ны. Ра ней Кі тай ад ка заў 

на па да зрэн ні ЗША ў за ні жэн ні звес так па ка ра на ві ру се. 

Прад стаў нік МЗС КНР Хуа Чун' ін рас па вя ла, што Кі тай 

заў сё ды пры трым лі ваў ся ад кры тай па зі цыі ад нос на пуб-

лі ка цыі да дзе ных аб эпі дэ міі. «Аў та ры тэт у гэ тым пы тан ні 

за ста ец ца за СА АЗ і эпі дэ мі ё ла га мі, а не па лі ты ка на мі», — 

пад крэс лі ла дып ла мат.

Пан дэ мія за цяг нец ца больш чым на год
Пан дэ мія ка ра на ві ру са мо жа пра цяг нуц ца ад 12 да 

18 ме ся цаў, пі ша CNN. Пра гэ та рас ка заў ды рэк тар Гар-

вард ска га ін сты ту та гла баль най ахо вы зда роўя Ашыш 

Джха. «Гэ та не ві рус, які сы хо дзіць праз два тыд ні, ча ты ры 

тыд ні ці шэсць тыд няў. Мы бу дзем жыць з гэ тым у той ці 

ін шай фор ме на пра ця гу 12—18 ме ся цаў, ка лі нам па шан-

цуе», — ад зна чыў ён. Па вод ле слоў ды рэк та ра Гар вард-

ска га ін сты ту та гла баль най ахо вы зда роўя, да з'яў лен ня 

вак цы ны свет бу дзе «пра цяг ваць зма гац ца з ві ру сам».

Га лод ная чор ная дзір ка мо жа быць звя ном 
эва лю цыі Су све ту

Ка ман да аст ра но маў 

вы яві ла са мыя важ кія на 

сён няш ні дзень свед чан ні 

іс на ван ня кла са чор ных 

дзі рак, якія да гэ туль за-

ста ва лі ся ня ўлоў ны мі. Гэ-

ты клас лі чыц ца са мым ці ка вым, та му на ву коў цы бы лі 

ўра жа ныя, ка лі ад на з іх вы да ла сваё іс на ван не, па чаў шы 

па жы раць зор ку, якая апы ну ла ся за над та бліз ка. На зі-

раць чор ныя дзір кі не па срэд на не маг чы ма, і на ву коў цы 

ро бяць вы сно вы аб іх іс на ван ні ўскос ны мі ме та да мі. Гэ тыя 

ня бес ныя це лы ся рэд няй ма сы ў пер шую чар гу ці ка выя 

тым, што лі чац ца ад сут ным звя ном у ра зу мен ні пра цэ су 

эва лю цыі зо рак.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

«Доб ры тэ ле фон» — 
у да па мо гу

Ма бiль ныя апе ра та ры life :) i A1 пад тры ма лi 

пра ект «Доб ры тэ ле фон», ар га нi за ва ны Бе-

ла рус кiм Та ва рыст вам Чыр во на га Кры жа i 

плат фор май «Iм ёны». Iх аба не нты мо гуць 

бяс плат на тэ ле фа на ваць на iн фар ма цый ную 

лi нiю для па жы лых лю дзей, якiя зна хо дзяц ца 

ў вы му ша най iза ля цыi з-за рас паў сюдж ван ня 

ка ра на вi ру са.

Адзi ны ка рот кi ну мар 201 пра цуе з 30 са ка вi ка. 

Яго мэ та — да па маг чы па жы лым лю дзям ва ўмо вах 

пан дэ мii. На iн фар ма цый най лi нii па змен на дзя жу-

раць ва лан цё ры, ада бра ныя i на ву ча ныя пры ўдзе ле 

экс пер таў Чыр во на га Кры жа. Яны змо гуць ад ка заць 

на хва лю ю чыя пы тан нi, па дзя лiц ца iн фар ма цы яй пра 

тое, ку ды звяр нуц ца па не аб ход ную да па мо гу, ака-

заць псi ха са цы яль ную пад трым ку.

Га лоў ная за да ча доб ра ах вот нi каў — iн фар ма ваць 

па жы лых лю дзей пра тое, ча му пад час эпi дэ мii ка ра-

на вi ру са важ на зна хо дзiц ца до ма i не на вед ваць гра-

мад скiя мес цы, па ве да мiць, ку ды мож на звяр нуц ца з 

прось бай ку пiць пра дук ты цi ле кi, каб не вы хо дзiць у 

ап тэ ку або кра му. Акра мя та го, апе ра та ры iн фар ма-

цый най лi нii га то выя i прос та вы слу хаць сва iх су раз-

моў нi каў, каб тым бы ло ляг чэй пе ра но сiць ад сут насць 

звык лых ста сун каў. «Доб ры тэ ле фон» па адзi ным 

ну ма ры 201 пра цуе з 9 да 18 га дзiн у буд нiя днi.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

На дру гі энер га блок АЭС 
па да лі на пру жан не

Па ча так па да чы на пру жан ня па штат най схе ме — клю ча-

вая з'я ва на эта пе ства рэн ня кож на га атам на га бло ка. Пад 

на пру жан не на ўлас ныя па трэ бы бы ла па стаў ле на пер шая 

сек цыя 10 кВ энер га бло ка № 2 Бе ла рус кай АЭС.

Ця гам пер шых 72 га дзін бес пе ра пын най тэс та вай экс плу а-

та цыі спе цы я ліс ты пра ве раць пра ца здоль насць усіх ча ты рох 

сек цый 10 кВ сіс тэ мы элект ра за бес пя чэн ня нар маль най экс-

плу а та цыі. Пас ля па цвяр джэн ня іх ад па вед нас ці пра ект ным ха-

рак та рыс ты кам элект ра энер гію ад гэ та га аб ста ля ван ня мож на 

бу дзе па да ваць на ін шыя аб' ек ты бло ка.

— Пад клю чаць энер га блок, які бу ду ец ца, да штат най схе мы 

энер га за бес пя чэн ня бу дуць па этап на, — рас тлу ма чыў Аляк сей 

КА НА НЕН КА, ды рэк тар па бу даў ніц тве Бе ла рус кай АЭС ІК 

«АСЭ». — Спа чат ку на пру жан не атры ма юць сіс тэ мы элект ра за-

бес пя чэн ня нар маль най экс плу а та цыі, за тым яго раз мяр ку юць па 

сіс тэ мах элект ра за бес пя чэн ня ка на лаў сіс тэм бяс пе кі і да лей на спа-

жыў цы рэ ак тар на га ад дзя лен ня, ма шын най за лы і ін шых аб' ек таў.

За бес пя чэн не бло ка элект ра энер гі яй да зво ліць пе рай сці да 

поў на маш таб ных пус ка на ла дач ных ра бот.

— Пра віль на спла на ва ная пра гра ма па этап най па да чы на пру-

жан ня дасць маг чы масць раз вяр нуць пус ка на ла дач ныя ра бо ты 

на тэх на ла гіч ных сіс тэ мах і аб ста ля ван ні і за бяс пе чыць га тоў-

насць бло ка да эта пу гід раў ліч ных вы пра ба ван няў і цыр ку ля-

цый най пра мыў кі, — да даў Ві таль ПА ЛЯ НІН, ві цэ-прэ зі дэнт 

ІК «АСЭ», кі раў нік пра ек та ства рэн ня Бе ла рус кай АЭС. — 

Ён за пла на ва ны на ка нец гэ та га го да.

Іры на СІ ДА РОК.

— Сі ту а цыя ў кра і не за-

ста ец ца кант ра ля ва най. 

Ме ры, якія мы пры ма ем з 

20-х чыс лаў сту дзе ня, да зво-

лі лі пра ду хі ліць, па раз лі ках 

на шых эпі дэ мі ё ла гаў, 840 

вы пад каў COVІD-19 у дзень. 

Я маю на ўва зе вы яў лен не 

па цы ен таў з ка ра на ві рус най 

ін фек цы яй, іх шпі та лі за цыю, 

а так са ма вы яў лен не кан так-

таў пер ша га і дру го га ўзроў-

ню і іх шпі та лі за цыю і пра вя-

дзен не су праць э пі дэ міч ных 

ме ра пры ем стваў на ўсёй 

тэ ры то рыі кра і ны. Ка лі б не 

пры ня тыя ме ры, мы ні чым 

бы не ад роз ні ва лі ся ад кра-

ін, якія зна хо дзяц ца по бач. 

Ні ад на ін шая кра і на та кі пе-

ра лік мер не пры ма ла: ні дзе 

не шпі та лі за ва лася 100 % 

кан так таў пер ша га ўзроў ню 

і кан так ты дру го га ўзроў ню з 

сімп то ма мі вост рай рэ спі ра-

тор най ін фек цыі, — рас ка за-

ла на мес нік мі ніст ра ахо вы 

зда роўя Але на БОГ ДАН.

Яна па ве да мі ла, што ця-

пер пры ты пі ра ван ні цяж кіх 

пнеў ма ній на COVІD-19 бя-

руць не толь кі ма зок, але і 

ма тэ ры ял з ніж ніх ды халь-

ных шля хоў. Так са ма на 

ка ра на ві рус ную ін фек цыю 

пра вя ра юць усе пнеў ма-

ніі ся рэд няй ця жас ці. Гэ тыя 

ме ры на кі ра ва ны на тое, каб 

мак сі маль на вы явіць па цы-

ен таў, у якіх ка ра на ві рус ная 

пнеў ма нія.

На мес нік мі ніст ра пры вя-

ла ліч бы па коль кас ці пнеў-

ма ній у кра і не. Ле тась за тры 

ме ся цы (сту дзень — са ка-

вік) іх бы ло за рэ гіст ра ва на 

20 250, у 153 вы пад ках гэ та 

ста ла пры чы най смер ці. Сё-

ле та за тры ме ся цы ў кра і не 

вы яў ле на 18 032 пнеў ма ніі, 

128 ча ла век ад яе па мер ла.

На сён ня Бе ла русь мае 

10 640 тэс таў на COVІD-19, у 

най блі жэй шыя дні ча ка ец ца 

па стаў ка яшчэ 10 ты сяч тэс-

таў. Акра мя гэ та га, пра вод зяц-

ца вы пра ба ван ні трох тэст-сіс-

тэм бе ла рус кай вы твор час ці і 

ад ной экс прэс-сіс тэ мы.

— Для кант ро лю сі ту а цыі 

тэс таў у нас да стат ко ва, — 

за пэў ні ла Але на Бог дан. — 

Мы пра цяг ва ем ад соч ваць 

сі ту а цыю не толь кі па ка-

ра на ві рус най ін фек цыі, але 

і па вост рых рэ спі ра тор ных 

ін фек цы ях і пнеў ма ні ях. Мы 

пра ана лі за ва лі вы яў лен не 

ка ра на ві рус най ін фек цыі ў 

кан так таў пер ша га і дру го га 

ўзроў ню. І з гэ та га чац вяр га 

кан так ты дру го га ўзроў ню 

пры на яў нас ці ў іх сімп то-

маў вост рай рэ спі ра тор най 

ін фек цыі аб сле ду юц ца на 

COVІD-19 і пры ад моў ным 

тэс це і ад сут нас ці па гар-

шэн ня ста ну зда роўя пра-

цяг ва юць ля чэн не на да му. 

У кан так таў пер ша га ўзроў-

ню, па вод ле дэ та лё ва га 

ана лі зу, ін фек цыя вы яў ля-

ец ца на 2-5-ы дзень. Та му 

на 6-7-я су ткі мы вы кон ва-

ем ана ліз, і пры атры ман ні 

ад моў на га вы ні ку та ко га 

па цы ен та вы піс ва юць. Але 

мы бу дзем пра сіць іх вы-

кон ваць ме ры са ма іза ля цыі 

яшчэ 14 дзён, — ад зна чы ла 

Але на Бог дан.

Як па ве да міў на мес нік 

мі ніст ра ахо вы зда роўя 

Ба рыс АНД РА СЮК, Бе ла-

русь за бяс пе ча на срод ка мі 

ахо вы:

— З мо ман ту эпі дэ міі 

гры пу 2009—2010 го да да 

ця пе раш ня га ча су ў нас 

праз сіс тэ му «Фар ма цыі» 

прай шло 750 ты сяч ма сак. 

З па чат ку эпі дэ міі ва Уха ні з 

на шых ап тэк за 10 дзён бы-

ло лі та раль на «вы ме це на» 

2 міль ё ны ма сак — двух га-

до вы за пас. Та му да вя ло ся 

пры маць эк стран ныя ме ры 

для іх за куп кі і на ладж ван-

ня вы твор час ці. Тое ж са мае 

ад бы ва ец ца з кас цю ма мі, 

паль чат ка мі і аку ля ра мі.

На сён няшні дзень у на яў-

нас ці ёсць больш за 2 міль ё-

ны ма сак, больш за 90 ты сяч 

рэ спі ра та раў, кас цю маў — 

звыш 85 ты сяч, паль ча так — 

больш за 10 міль ё наў, ахоў-

ных аку ля раў — 24 ты ся чы. 

Што дзён ны рас ход гэ тых 

срод каў сён ня та кі: кас цю-

маў — 2100—2200, ма сак — 

300—350 ты сяч, рэ спі ра та-

раў — 2,5-3 ты ся чы.

На даб ра чын ным ра хун-

ку, ад кры тым Мі ніс тэр ствам 

ахо вы зда роўя, за раз зна-

хо дзіц ца 2 875 152 руб лі і 

28 258 еў ра. Мяр ку ец ца, 

што яны бу дуць па тра ча ны 

на за куп ку ахоў ных срод-

каў, у пры ват нас ці 127 ты сяч 

ахоў ных кас цю маў.

Асоб на спе цы я ліс ты за-

кра ну лі сі ту а цыю ў Ві цеб скай 

воб лас ці, дзе на гэ тым тыд ні 

пра ца ваў мі ністр ахо вы зда-

роўя Ула дзі мір Ка ра нік.

— Ле тась за тры ме ся-

цы ў ста цы я на ры пнеў ма нія 

бы ла пра ле ча на ў 4258 па-

цы ен таў, 28 па мер лі. Сё ле-

та пра ле ча на 3608, у 23 вы-

пад ках яна ста ла пры чы най 

смер ці. Мы што дзён на ма ні-

то рым сі ту а цыю з COVІD-19. 

За мі ну лыя су ткі ў ста цы я нар 

па сту пі ла 25 ча ла век, з іх у 

чатырох ана ліз па цвер дзіў-

ся, 15 шпі та лі за ва ны як 

кан так ты пер ша га ўзроў-

ню, ас тат нія — кан так ты 

дру го га ўзроў ню. Вы пі са на 

33 ча ла ве кі. На сён ня там 

шпі та лі за ва на 269 ча ла век, 

з іх 188 кан так ты пер ша га 

ўзроў ню, 19 — кан так ты дру-

го га ўзроў ню, — рас ка за ла 

Але на Бог дан.

Яна пад крэс лі ла, што сіс-

тэ ма ахо вы зда роўя пра цуе 

на тым жа пер шым эта пе 

пла на, па якім і пра ца ва ла з 

са ма га па чат ку. Пе ра пра фі-

ля ван не ме ды цын скіх уста-

ноў не да пус кае зні жэн ня 

ака зан ня эк стран най і не-

ад клад най ме ды цын скай 

да па мо гі.

Але на КРА ВЕЦ.

На слы хуНа слы ху «Сі ту а цыя 
за ста ец ца кант ра ля ва най»

У Бе ла ру сі з мо ман ту вы яў лен ня пер ша га вы пад ку 

COVІD-19 за рэ гіст ра ва ны 351 ін фі цы ра ва ны. 

Хво рыя ёсць ва ўсіх рэ гі ё нах. Най боль шая іх 

коль касць у ста лі цы — 190, у Ві цеб скай воб лас ці — 

89, у Мін скай воб лас ці — 50, у Го мель скай — 13, 

Гро дзен скай — 6, Ма гі лёў скай — 2, Брэсц кай — 1. 

Ча ты ры па жы лыя ча ла ве кі з хра ніч ны мі 

за хвор ван ня мі па мер лі ад ус клад нен няў 

ка ра на ві рус най ін фек цыі. Асноў ная ўзрос та вая 

гру па ін фі цы ра ва ных — ад 25 да 64 га доў.

Ну i ну!Ну i ну!

Учы нi лi па гром 
i скра лi ве ла сi пе ды

Ра нi цай у Шчу чын скi РА УС па тэ ле фа на ва лi 

з ЖКГ i па пра сi лi ўста на вiць ху лi га наў, 

якiя раз гра мi лi не каль кi аб' ек таў рай цэнт ра. 

Не вя до мыя зла ма лi лаў ку i не каль кi iмян ных 

таб лi чак за сна валь нi каў га рад ской алеi, вы кi ну лi 

ў во зе ра урну, раз бi лi пра жэк та ры ка ля па ста мен та 

i па шко дзi лi ся дзен нi на пля цоў цы для пляж на га 

фут бо ла.

Ка лi апе ра тыў нi кi пра ца ва лi на мес цы зда рэн ня, у РА УС 

па тэ ле фа на ваў муж чы на i рас ка заў, што ў яго скра лi ве-

ла сi пед. Паз ней вы свет лi ла ся, што абод ва зла чын ствы — 

спра ва рук ад ных i тых жа лю дзей, па ве да мi лi ва ўпраў лен нi 

iн фар ма цыi i гра мад скiх су вя зяў МУС.

Як бы ло вы яў ле на, трое 17-га до вых пад лет каў з Грод на 

пры еха лi да свай го зна ё ма га. Ноч чу гос цi вы ра шы лi на-

ве даць га рад ское во зе ра. Пеш шу iс цi не за ха це лi, та му, 

па кi да ю чы iн тэр нат, за бра лi чу жы ве ла сi пед. На iм да еха лi 

да мес ца, пас ля ча го ўчы нi лi па гром на дзвюх ву лi цах.

Пры го ды на гэ тым не скон чы лi ся. Па да ро зе ў су сед нi 

на се ле ны пункт, дзе жы ве пры ём ная сям'я ад на го з хлоп-

цаў, па да зра ва ныя так са ма кра лi ве ла сi пе ды, якiя за тым 

кi да лi на шля ху ру ху. Да па сёл ка хлоп цы так i не даб ра лi ся, 

з'е хаў шы на спа да рож ным аў та ма бi лi ў Грод на.

Два iх удзель нi каў кры мi наль на га трыа за тры ма лi апе ра-

тыў нi кi, мес ца зна хо джан не яшчэ ад на го па куль вы свят ля ец-

ца. Са слоў не паў на лет нiх, яны ад ва жы лi ся на зла чын ства 

дзе ля за ба вы.

След чыя рас па ча лi кры мi наль ную спра ву па фак це злос-

на га ху лi ган ства. Пра во дзiц ца пра вер ка па кра дзя жах ве-

ла сi пе даў.

Усе фi гу ран ты ву чац ца ў ад ным з гро дзен скiх ка ле джаў i 

ста яць на ўлi ку ў iн спек цыi па спра вах не паў на лет нiх. Адзiн 

з iх су дзi мы за ма ё мас ныя зла чын ствы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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