
4 лютага 2020 г. РОЗГАЛАС 3

У Лон да не зноў ад быў ся на пад 
на гле бе іс ла міз му

Да та кой вы сно вы прый-

шла лон дан ская па лі цыя, 

вы ву чыў шы ўсе аб ста ві ны 

ін цы дэн ту ў Стрэ тэ ме, раё -

не на поўд ні бры тан скай 

ста лі цы. Зла чы нец па спеў 

па ра ніць двух ча ла век: 

40-га до ва га муж чы ну 

і 50-га до вую жан чы ну і быў за стрэ ле ны па лі цы яй. Паз ней 

ста ла вя до ма, што за 20-га до вым Су дзе шам Ама нам, асу-

джа ным у 2018 го дзе за тэ ра рызм, са чы лі. На зі раль ні кі 

ад зна ча юць па да бен ства гэ та га на па ду ў Стрэ тэ ме і та го, 

што быў здзейс не ны 29 ліс та па да мі ну ла га го да на Лон дан-

скім мос це. Зноў дзей ні чаў адзі ноч ка, які ад се дзеў ня поў ны 

тэр мін за тэ ра рыс тыч ную дзей насць, зноў яго ўзбра ен нем 

бы лі нож і му ляж вы бу хо вай пры ла ды. Праў да, гэ тым ра-

зам абы шло ся без ах вяр: усе трое па цяр пе лых (яшчэ ад на 

жан чы на бы ла па ра не ная ас кеп ка мі раз бі та га ку ля мі шкла) 
ад чу ва юць ся бе доб ра і зна хо дзяц ца пад на гля дам ура чоў. 
У бры тан скім ура дзе за яві лі аб пе ра гля дзе мер, якія пры-
мя ня юц ца да асу джа ных за тэ ра рызм.

Фран цыя па вя ліч вае кан тын гент у Са хе лі
Коль касць фран цуз скіх вай скоў цаў у аф ры кан скім рэ-

гі ё не Са хель бу дзе па вя лі ча на на 600 ча ла век — з 4,5 ты-
ся чы да 5,1 ты ся чы. Та кое ра шэн не пры няў прэ зі дэнт 
Фран цыі Эма ну эль Мак рон. Аб гэ тым па ве да мі ла мі ністр 
аба ро ны кра і ны Фла ранс Пар лі, пе рад ае РІА «На ві ны». 
Ад зна ча ец ца, што та кое ра шэн не бы ло пры ня та пас ля 

су стрэ чы кі раў ні коў дзяр жаў — чле наў Са хель скай гру пы 

пя ці (Ні гер, Ма лі, Бур кі на-Фа со, Маў ры та нія, Чад) і Мак ро-

на ў фран цуз скім го ра дзе По ў сту дзе ні. Боль шая част ка 

пад ма ца ван ня бу дзе раз гор ну та ў так зва най зо не трох 

гра ніц па між Ма лі, Бур кі на-Фа со і Ні ге рам. Ін шая част ка 

гэ тых сіл бу дзе за дзей ні ча на не па срэд на ў Са хель скай 

гру пе пя ці, каб су пра ва джаць іх у баі, ад зна ча ец ца ў ка-

мю ні ке кі раў ні ка мі на ба ро ны Фран цыі.

Су рок Філ прад вяс ціў ран нюю вяс ну
Вяс на сё ле та на ды дзе 

ра на. Гэ та прад ка зан не 

аме ры кан ска га «на род на га 

ме тэа ро ла га», су рка Фі ла з 

мяс тэч ка Панк са то ні, штат 

Пен сіль ва нія. У пры сут нас ці 

ты сяч ту рыс таў і мяс цо вых 

жы ха роў прад стаў ні кі «Клу ба су рка» вы ня лі пя ці кі ла гра-

мо ва га гры зу на з на ры і ста лі на зі раць за яго па во дзі на мі. 

Згод на з па вер' ем, ка лі жы вё ла па ло ха ец ца свай го це ню і 

ха ва ец ца, зі ма бу дзе доў жыц ца яшчэ шэсць тыд няў. Ка лі ж 

Філ не ба чыць свай го це ню (як ад бы ло ся сё ле та), то ча кай 

ран нюю вяс ну. Та кая тра ды цыя прый шла ў Паў ноч ную 

Аме ры ку з міг ран та мі з Гер ма ніі. Там ро лю прад ка заль ні ка 

на двор'я вы кон ваў бар сук. У Пен сіль ва ніі бар су коў ня ма, 

та му пе ра ся лен цы ўскла лі гэ тую за да чу на су рка. 

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

На двор'е

На тое ён і лю ты
У су бо ту пры пра яс нен нях 

ма ра зы бу дуць да ся гаць мі нус 15 гра ду саў
Мы ўжо не як пры вык лі, што ў гэ ты зі мо вы се зон 

у нас «хо лад» не азна чае «кус лі выя ма ра зы». А вось 

і не ад га да лі, на два ры не са ка вік з кра са ві ком, а ўся-

го толь кі па ча так лю та га. На гэ тым тыд ні ў нас са-

праў ды па ха ла дае, па ве дам ля юць спе цы я ліс ты Рэс-

пуб лі кан ска га цэнт ра гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лю 

ра дые  актыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва-

коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Сту дзень у нас быў не бы ва ла цёп лы, ды і ў пер шыя лю-

таў скія дні па на ва ла ана маль на мяк кае па вет ра з між зем-

на мор'я. На мно гіх ме тэа стан цы ях кра і ны бы лі ўсталяваны 

но выя рэ кор ды гэ тых дзён. Ся рэд ня су тач ныя тэм пе ра ту ры 

за 2 лю та га скла лі 3—8 гра ду саў цяп ла, што на 6—11 гра ду-

саў вы шэй за клі ма тыч ную нор му. Та кі тэм пе ра тур ны фон 

хут чэй ад па вя дае ся рэ дзі не кра са ві ка.

Але на рэш це да нас ідзе зі ма. У аў то рак у кра і ну ста ла 

па сту паць больш ха лод ная па вет ра ная ма са з Бал тый ска-

га мо ра. Удзень пе ра важ на па паўд нё ва-за ход няй па ло ве 

кра і ны праг на зу ец ца мок ры снег. На асоб ных участ ках да-

рог ча ка ец ца га ла лё дзі ца. Заўт ра ўдзень умо вы на двор'я ў 

кра і не бу дзе вы зна чаць у асноў ным воб ласць па вы ша на га 

ат мас фер на га ціс ку, сфар мі ра ва ная ў ха лод ным па вет ры. 

Бу дзе воб лач на з пра яс нен ня мі. У мно гіх рэ гі ё нах абы дзец-

ца без апад каў, толь кі ўна чы ў асоб ных ра ё нах па поўд ні, а 

ўдзень мес ца мі па Ві цеб скай воб лас ці прой дзе не вя лі кі ка-

рот ка ча со вы снег. На асоб ных участ ках да рог га ла лё дзі ца. 

Уна чы праг на зу ец ца ад мі нус 3 да мі нус 10 гра ду саў, уд-

зень — ад 6 ма ро зу да 1 цяп ла.

Са праўд ны ма роз, і аба вяз ко ва са сне гам, прый дзе да нас 

ужо ў чац вер. У гэ ты дзень ра ні цай і ўдзень умо вы на двор'я 

пач не фар мі ра ваць фран таль ны па дзел з Бал тый ска га мо ра. 

На боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны прой дзе ка рот ка ча-

со вы снег, ля жа снеж нае по кры ва. Толь кі ў за ход ніх ра ё нах 

бу дуць ад зна чац ца зме ша ныя апад кі ў вы гля дзе мок ра га 

сне гу і даж джу, маг чы мы сла бы га ла лёд. На асоб ных участ-

ках да рог кра і ны за ха ва ец ца га ла лё дзі ца. Ве цер за ход ні з 

пе ра хо дам на паў ноч ны ўме ра ны. Уна чы бу дзе 2—9 ма ро зу, 

па ўсхо дзе пры пра яс нен нях тэм пе ра ту ра апус ціц ца да мі нус 

12 гра ду саў. Удзень бу дзе ад мі нус 3 гра ду саў па паў ноч ным 

ус хо дзе да 3 цяп ла — па за ха дзе кра і ны.

Уме ра ная кла січ ная зі ма раз гу ля ец ца ў пят ні цу. У гэ ты 

дзень, 7 лю та га, мес ца мі, у асноў ным па ўсхо дзе Бе ла ру сі, 

ча ка ец ца ка рот ка ча со вы снег, сла бая мя це лі ца. На асоб ных 

участ ках да рог га ла лё дзі ца. Ве цер паў ноч ны, па ры віс ты. Тэм-

пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 2—8 ма ро зу, па поў на чы пры 

пра яс нен нях — да мі нус 10 гра ду саў. Удзень бу дзе ад ну ля 

да мі нус 6 гра ду саў. Зі мо вы ха рак тар на двор'я за ха ва ец ца і ў 

су бо ту. 8 лю та га ўна чы бу дзе пе ра важ на без апад каў, а ўдзень 

мес ца мі па кра і не ка рот ка ча со вы снег. На асоб ных участ ках 

да рог за ха ва ец ца га ла лё дзі ца. Ве цер паў ноч на-за ход ні, за-

ход ні ўме ра ны. Уна чы бу дзе ад мі нус 3 да мі нус 10 гра ду саў, 

пры пра яс нен нях — да 11—15 гра ду саў ні жэй за нуль, удзень 

ча ка ец ца ад мі нус 5 гра ду саў да 1 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

— Мы пра цу ем на пра-

ду хі лен не і пра фі лак ты ку. 

Пер шае — гэ та пра фі лак-

ты ка за во заў ка ра на ві ру са 

ў кра і ну. Дру гое — пра фі-

лак ты ка яго шы ро ка га рас-

паў сюдж ван ня. Ва ўмо вах 

сён няш няй гла ба лі за цыі мы 

не мо жам га ран та ваць, што 

ві рус не пра нік не на на шу 

тэ ры то рыю. На ша за да ча — 

ла ка лі за ваць і не да пус ціць 

яго рас паў сюдж ван ня ў 

краі  не. Ві ру сам за ра зіц ца 

не так прос та, і, мяр кую, 

тыя ме ра пры ем ствы, якія 

ця пер пра вод зяц ца, да зво-

ляць па збег нуць яго па шы-

рэн ня, — ад зна чыў Ула дзі-

мір Ка ра нік.

Мі ністр на га даў, што кант-

роль на ла джа ны ў аэ ра пор-

це і на аў та ма біль ным транс-

пар це. Піль на пра вя ра юц ца 

па са жы ры, якія пры бы ва юць 

пра мы мі авія цый ны мі рэй-

са мі з Кі тая. На ват лю дзей 

без пры кмет рэ спі ра тор най 

ін фек цыі аб сле ду юць у ла-

ба ра тор ных умо вах — у іх 

бя руць маз кі са слі зіс тай. 

Тых, хто пры яз джае аў та-

ма біль ным транс пар там, 

аб сле ду юць з да па мо гай 

цеп ла ві за раў. Апроч гэ та га, 

ця пер ме ды цын скія ра бот ні кі 

ад пра цоў ва юць роз ныя сі ту-

а цыі, якія мо гуць уз нік нуць 

пры за во зе ві ру са.

— Пра вод зяц ца трэ-

ні  роў кі  мед пер са на лу 

з ад пра цоў кай дзе ян няў у 

вы пад ку вы яў лен ня па цы-

ен таў з па да зрэн нем на 

ка ра на ві рус. Ка лі ча ла век, 

які быў у КНР, звяр та ец ца 

ў пры ём ны па кой ці вы клі-

кае «хут кую», па ві нен быць 

пра ве дзе ны ўвесь комп лекс 

ме ра пры ем стваў па да стаў-

цы ў спе цы я лі за ва ную ме-

ду ста но ву, іза ля цыі, за бо-

ры бія ма тэ рыя лу, на ступ най 

са на пра цоў цы транс пар ту і 

мес цаў, ку ды ён звяр таў-

ся, а так са ма спец адзен ня 

мед пер са на лу. Пра шу ад-

не сці ся спа кой на да та кіх 

трэ ні ро вак: гэ та пла на вая 

ра бо та, — пад крэс ліў Ула-

дзі мір Ка ра нік.

На мо мант ус пыш кі ка-

ра на ві ру са ў кі тай скай пра-

він цыі Ухань зна хо дзі ла ся 

12 бе ла рус кіх гра ма дзян. 

З вась мю з іх уда ло ся ўста-

на віць кан такт, пя цё ра вы-

ка за лі на мер эва ку і ра вац ца 

на ра дзі му.

— Мы звя за лі ся з ад-

па вед ны мі служ ба мі Ра сіі 

і Ка зах ста на. Абод ва ба кі 

па цвер дзі лі га тоў насць за-

бяс пе чыць пад час эва ку а-

цыі сва іх гра ма дзян мес цы 

на са ма лё це і для бе ла ру-

саў. Пер шым пры ля цеў борт 

Ка зах ста на. На ім пры бы лі 

і пя цё ра на шых гра ма дзян. 

Усе яны бы лі зме шча ны на 

ка ран цін у шпі та лі Нур-Сул-

та на. На сён ня ні хто з іх не 

мае пры кмет хва ро бы, іх 

стан не вы клі кае асця рог, 

пра во дзіц ца ла ба ра тор ны 

кант роль і ўсе не аб ход ныя 

аб сле да ван ні. Па за вяр шэн-

ні ка ран ці ну бу дзе пры ня та 

ра шэн не аб ад праў цы іх у 

Бе ла русь. Ра сія пла нуе эва-

ку і ра ваць сва іх гра ма дзян у 

най блі жэй шыя дні. Ка лі бе-

ла ру сы, якія пла ну юць па кі-

нуць Ухань ці ін шыя рэ гі ё ны, 

дзе пра во дзіц ца эва ку а цыя, 

па жа да юць вы ехаць, ім бу-

дзе да дзе на мес ца на ра-

сій скім бор це, — за явіў мі-

ністр.

Па звест ках, на ра ні цу 

2 лю та га, 361 ча ла век за-

гі нуў з-за вы клі ка най ка ра-

на ві ру сам пнеў ма ніі ў Кі таі, 

475 па цы ен таў уда ло ся вы-

ле чыць і вы пі саць з баль ні цы. 

Коль касць тых, хто за хва-

рэў, пе ра вы шае 17 ты сяч. 

На вы хад ных ста ла вя до ма 

пра пер шую ах вя ру ві ру са 

за ме жа мі Кі тая — на Фі лі-

пі нах па мёр 44-га до вы па-

цы ент.

Але на КРА ВЕЦ.

Прад пры ем ства «Го мель аб лаў тат-

ранс» вы ра шы ла апра ба ваць на га рад-

скіх марш ру тах іна ва цый ную сіс тэ му 

апла ты пра ез ду праз ма біль ны тэ ле фон. 

Тэс ці ра ваць пі лот ны пра ект пач нуць з 6 

лю та га. У асно ве сіс тэ мы ля жыць QR-

код на ба зе пла це жна га сэр ві су «Апла-

ці». Спе цы яль ную ма біль ную пра гра му 

рас пра ца ва ла мін ская кам па нія, а адзін 

з бе ла рус кіх бан каў рэа лі за ваў па слу гу 

элект рон на га ка шаль ка.

У аў то бу сах па ра лель на з но вай сіс-

тэ май апла ты пра цяг нуць пра ца ваць і 

кан дук та ры. Яны ж бу дуць за кант ра лё-

раў. Па куль «тэс ціць» сіс тэ му пла ну ец ца 

на ад ным з га рад скіх марш ру таў. Уво-

гу ле ста іць за да ча да кан ца го да ўка ра-

ніць но ва ўвя дзен не ва ўсёй го мель скай 

га рад ской транс парт най сет цы.

Да рэ чы, толь кі на пра соў ван ні пра-

ек та ў га лі не ін фар ма цый ных тэх на ло-

гій прад пры ем ства ААТ «Го мель аб лаў-

та транс» сё ле та не спы ніц ца. У гэ тым 

го дзе ў го нар 75-год дзя Вя лі кай Пе ра-

мо гі ў рэ гі ё не рас пра цу юць па тры я тыч-

ныя аў то бус ныя марш ру ты.

Та кую за да чу пе ред прад пры ем-

ствам па ста віў стар шы ня Го мель ска га 

абл вы кан ка ма Ге надзь Са ла вей пад-

час су стрэ чы з пра цоў ным ка лек ты вам 

фі лі яла «Аў то бус ны парк № 1» ААТ 

«Го мель аб лаў тат ранс».

«Го мель ская воб ласць сла віц ца 

гіс та рыч ны мі мес ца мі. На кар це рэ гі-

ё на ёсць ме ма ры яль ныя комп лек сы, 

мес цы ба я вой сла вы. У год 75-год дзя 

Вя лі кай Пе ра мо гі не аб ход на пра пра-

ца ваць па тры я тыч ныя марш ру ты, якія 

рас ка жуць ма ла до му па ка лен ню пра 

подз ві гі дзя доў і пра дзе даў», — ад зна-

чыў гу бер на тар.

Па тры я тыч ныя марш ру ты не аб мі-

нуць аг ра га ра док Крас ны Бе раг у Жло-

бін скім ра ё не, дзе ўве ка ве ча на па мяць 

пра ма ла лет ніх вяз няў фа шысц ка га 

до нар ска га канц ла ге ра, ме ма ры яль ны 

комп лекс «Баг ра ці ён» на Свет ла гор-

шчы не і бы лую вёс ку Ола, дзе кар ні кі 

спа лі лі 1758 ча ла век, а так са ма мяс ці-

ны ба я вой сла вы Ло еў ска га ра ё на.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

Пра ек ты і ра шэн ні

Ма біль нік за мест ка шаль ка і «Марш ру ты па мя ці»
Га лоў ны аў та пе ра воз чык Го мель скай воб лас ці рых туе 

но выя са цы яль ныя і вы ха ваў чыя пра ек ты

На слы ху

У Бе ла ру сі ме ды кі пра вод зяць трэ ні роў кі і ін шыя ме ра пры ем ствы, 
каб пра ду хі ліць пра нік нен не і рас паў сюдж ван не ка ра на ві ру са

Ка ра на ві ру са ў Бе ла ру-

сі па куль ня ма, і ро біц-

ца ўсё маг чы мае, каб 

не да пус ціць яго пра-

нік нен ня і рас паў сюдж-

ван ня. Пяць бе ла ру саў, 

якія ра зам з гра ма дзя-

на мі Ка зах ста на бы лі 

ў ня дзе лю эва ку іра ва ны з кі тай скай пра він цыі 

Ухань, раз ме шча ны ў шпі та лі ў Нур-Сул та не 

і бу дуць зна хо дзіц ца там на пра ця гу ўся го 

ка ран цін на га пе ры я ду. Пра гэ та рас ка заў пад час 

ад крыц ця мік ра бія ла гіч най ла ба ра то рыі пры ра ён-

ным цэнт ры гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі ў Шкло ве мі ністр 

ахо вы зда роўя Бе ла ру сі Ула дзі мір КА РА НІК.

Ула дзі мір КА РА НІК:

«ПРА ШУ АД НЕ СЦІ СЯ СПА КОЙ НА»
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