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Пан дэ мiя COVID-19 пры вя дзе да па гар шэн ня 
ўзроў ню жыц ця амаль ва ўсiх кра i нах

Та кi пра гноз прад ста вi ла ды-

рэк тар-рас па рад чык Мiж на род-

на га ва лют на га фон ду (МВФ) 

Крыс та лi на Ге ор гi е ва, па ве да мi-

ла ТАСС. «Мы ча ка ем, што су-

свет ная вы твор часць у ся рэд не-

тэр мi но вай перс пек ты ве за ста нец ца на знач на больш 

нiз кiм уз роў нi ў па раў на ннi з на шы мi пра гно за мi, якiя мы 

ра бi лi да пан дэ мii. Прак тыч на для ўсiх кра iн гэ та бу дзе 

ад кат на зад з пунк ту гле джан ня па ляп шэн ня ўзроў ню 

жыц ця», — ска за ла Крыс та лi на Ге ор гi е ва. На яе дум ку, 

ад наў лен не су свет най эка но мi кi пас ля кры зi су, вы клi ка-

на га пан дэ мi яй, ста нец ца доў гiм. «Су свет ная эка но мi ка 

ад наў ля ец ца пас ля кры зi су. Але гэ тая бя да да лё кая ад 

за вяр шэн ня. Усе кра i ны ця пер су ты ка юц ца з тым, што я

на зва ла б доў гiм уз ды мам, цяж кiм узы хо джан нем, якое 

бу дзе доў гае, не раў на мер нае i ня вы зна ча нае, а так са ма 

з маг чы мы мi ад ка та мi на зад», — за явi ла Крыс та лi на Ге-

ор гi е ва. Пры гэ тым, па вод ле яе слоў, пас ля за кан чэн ня 

пан дэ мii су свет ную эка но мi ку не аб ход на бу дзе пе ра бу да-

ваць у ад па вед нас цi з но вы мi прын цы па мi. «Мы не мо жам 

да зво лiць са бе прос та ад на вiць ста рую эка но мi ку з яе 

нiз кiм рос там, нiз кай пра дук цый нас цю, вы со кiм уз роў нем 

ня роў на сцi i клi ма тыч ным кры зi сам», — ад зна чы ла кi раў-

нiк МВФ. Крыс та лi на Ге ор гi е ва пе ра ка на ная, што ў эка-

но мi цы пас ля пан дэ мii ма юць ад быц ца фун да мен таль ныя 

рэ фор мы, яна па вiн на стаць «больш эка ла гiч най, больш 

ра зум най, больш iн клю зiў най i больш ды на мiч най». I для 

гэ та га па трэб ныя сур' ёз ныя iн вес ты цыi.

Бай дэн мак сi маль на па вя лi чыў ад рыў 
ад Трам па

Кан ды дат у прэ зi дэн ты ЗША 

Джо Бай дэн па вя лi чыў ад рыў ад 

дзе ю ча га кi раў нi ка дзяр жа вы 

До наль да Трам па да 16 пра цэнт-

ных пунк таў. Пра гэ та свед чаць 

вы нi кi апы тан ня CNN. Па каз чы кi 

прэ тэн дэн та на кi ру ю чую па са ду ад Дэ ма кра тыч най пар тыi 

вы явi лi ся як мак сi маль ныя за ўвесь час яго су праць ста -

ян ня з Трам пам. Па вод ле апош нiх да  ных, за Бай дэ на 

га то выя пра га ла са ваць 57 пра цэн таў аме ры кан цаў, у той 

час як за аме ры кан ска га лi да ра — 41 пра цэнт. Боль-

шасць рэ спан дэн таў ад да лi пе ра ва гу Бай дэ ну па та кiх 

пы тан нях, як роў насць рас, ахо ва зда роўя, ка ра на вi рус, 

на мi на цыi ў Вяр хоў ны суд i пы тан не зла чын нас цi. Так са ма 

па леп шыў ся i па зi тыў ны рэй тынг кан ды да та-дэ ма кра та. 

Ста ноў чае мер ка ван не пра Бай дэ на скла ла ся ў 52 пра-

цэн таў аме ры кан цаў, а пра Трам па — у 39 пра цэн таў. Пры 

гэ тым 9 з 10 вы бар шчы каў пры зна лi ся, што ўжо кан чат-

ко ва вы зна чы лi ся з элек та раль ны мi сiм па ты я мi. Во сем 

пра цэн таў гра ма дзян за явi лi, што мо гуць пе ра ду маць на 

ка рысць Бай дэ на.

Шкi лет ты ра на заў ра пра да лi на тар гах 
за рэ корд ныя $32 млн

Шкi лет ты ра на заў ра па мя нуш-

цы Стэн, якi жыў на Зям лi ка ля 

67 мiль ё наў га доў та му, пра да лi на 

тар гах аў кцы ён на га до ма Christie's 

за рэ корд ную су му — амаль за 

32 мiль ё ны до ла раў пры ацэ на ч-

ным кош це ло та ў 6-8 мiль ё наў. Аб гэ тым па ве да мi ла

вы дан не Barron's. Тар гi ад бы лi ся на пя рэ дад нi ў Нью-Ёр ку. 

Па пя рэд нi ана ла гiч ны су свет ны рэ корд быў уста ноў ле ны 

ў 1997 го дзе, ка лi на тар гах аў кцы ён на га до ма Sotheby's 

быў пра да дзе ны шкi лет ты ра на заў ра па мя нуш цы Сью за 

8,4 мiль ё на до ла раў пры ацэ на чным кош це ў $500 тыс., 

на га даў Barron's. Сью на быў Му зей на ту раль най гiс то рыi 

iмя Фiл да ў Чы ка га. Аб пла нах Christie's вы ста вiць Стэ на 

на тар гi ста ла вя до ма ў ве рас нi. Як па ве дам ля лi та ды ў 

прэс-служ бе аў кцы ён на га до ма, гэ та «са мы буй ны, поў ны 

i доб ра вы ву ча ны шкi лет ты ра на заў ра рэ кса з ка лi-не-

будзь вы яў ле ных». «Шкi лет, уз рост яко га на лiч вае ка ля 

67 мiль ё наў га доў, атры маў iмя Стэн у го нар па ле ан то-

ла га, якi пер шы вы явiў фраг мент яго та за вай кост кi», — 

тлу ма чыц ца ў па ве дам лен нi. Як рас каза лi ў прэс-служ бе, 

Стэн скла да ец ца са 188 ары гi наль ных кос так i з'яў ля ец ца 

най буй ней шым з вя до мых шкi ле таў ты ра на заў ра рэ кса: 

яго вы шы ня скла дае ка ля ча ты рох мет раў, а даў жы ня — 

больш за 12 мет раў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя ўдак-

лад нi ла, хто ад но сiц ца да кан так-

таў пер ша га i дру го га ўзроў ню пры 

COVID-19. Ад па вед ная па ста но ва 

на дру ка ва на ўчо ра. Так са ма да ку-

мент ак ту а лi зуе пе ры яд мер ка ва на-

га кан так ту i кры тэ рыi ад ня сен ня да 

цес на га i маг чы ма га кан так таў.

Та кiм чы нам, кан так та мi пер ша га 

ўзроў ню лi чац ца тыя, хто меў цес ны 

кан такт з хво рым на ка ра на вi рус ную iн-

фек цыю на пра ця гу ча ты рох дзён да i 

10 дзён пас ля з'яў лен ня ў яго сiмп то маў 

за хвор ван ня. Так са ма да iх ад но сяц ца 

тыя, хто кан так та ваў з ча ла ве кам з бес-

сiмп том най ка ра на вi рус най iн фек цы яй 

на пра ця гу ча ты рох дзён да i 10 дзён 

пас ля да ты за бо ру ў яго ма тэ ры я лу для 

да сле да ван ня на iн фек цыю COVID-19.

Цес ным кан так там лi чыц ца кан такт 

ця гам не менш за 15 хвi лiн на ад лег лас цi 

менш за адзiн метр без вы ка ры стан ня 

срод каў iн ды вi ду аль най ахо вы ор га наў 

ды хан ня.

Да кан так таў дру го га ўзроў ню ад-

но сяц ца дзе цi ва ўзрос це да 10 га доў, 

якiя хо дзяць у сад кi i шко лы i ў якiх быў 

кан такт:

з ча ла ве кам, якi мае iн фек цыю

COVID-19, на пра ця гу ча ты рох дзён да 

i 10 дзён пас ля з'яў лен ня ў яго сiмп то маў 

за хвор ван ня;

з ча ла ве кам, якi мае iн фек цыю

COVID-19 у бес сiмп том най фор ме, на 

пра ця гу ча ты рох дзён да i 10 дзён пас-

ля да ты за бо ру ма тэ ры я лу для да сле да-

ван ня на iн фек цыю COVID-19 па мес цы 

вы ха ван ня (ву чо бы).

Маг чы мым лi чыц ца кан такт на ад лег-

лас цi ад ад на го да двух мет раў без вы ка-

ры стан ня срод каў iн ды вi ду аль най ахо вы 

ор га наў ды хан ня.

На га да ем, што ра ней кан так та мi пер-

ша га ўзроў ню лi чы лi ся лю дзi, якiя ме лi 

цес ны кан такт з хво рым на COVID-19 

на пра ця гу 14 ка лян дар ных дзён з да ты 

апош ня га кан так ту да атры ман ня ста-

ноў ча га вы нi ку ла ба ра тор на га аб сле-

да ван ня. Гэ та тыя лю дзi, што жы вуць у 

ад ной ква тэ ры, ад на ква тэр ным жы лым 

до ме, па коi (бло ку) iн тэр на та, са на тор-

на-ку рорт най i азда раў лен чай ар га нi за-

цыi, уста но вах за кры та га ты пу, ну ма ры

гас цi нi цы; якiя на ву ча юц ца ў ад ным кла-

се або гру пе; пе да га гiч ныя ра бот нi кi ва 

ўста но вах аду ка цыi; су пра цоў нi кi, якiя 

пра цу юць у ад ным па мяш кан нi; па цы ен-

ты, якiя зна хо дзяц ца ў ад ной па ла це ў 

ме ду ста но ве; ра бот нi кi ар га нi за цый ахо-

вы зда роўя, якiя аказ ва лi ме ды цын скую 

да па мо гу па цы ен ту i ажыц цяў ля лi до гляд 

за iм без вы ка ры стан ня кам плек та бiя ла-

гiч най ахо вы; па са жы ры, якiя зна хо дзi лi-

ся з па цы ен там у ад ным ку пэ (ку пэй ны, 

спаль ны ва гон або СВ) i ад ным ад кры-

тым па са жыр скiм ад се ку (плац карт ны 

ва гон) транс парт на га срод ку чы гу нач-

на га транс пар ту або якiя зай ма лi мес ца 

ў ме жах двух ра доў крэс лаў, су сед нiх ад 

крэс ла, што зай ма ла асо ба, якая мае iн-

фек цыю COVID-19, у са ло не ме ха нiч ных 

транс парт ных срод каў, па вет ра ных суд-

наў i iн шых транс парт ных срод каў.

Па сут нас цi, i сён ня гэ тыя лю дзi мо-

гуць тра пiць пад ка тэ го рыю кан так таў 

пер ша га ўзроў ню, ад нак, згод на з но вы мi 

пра вi ла мi, па мiж iмi па вi нен быць цес ны 

кан такт не менш за 15 хвi лiн i на ад лег-

лас цi блi жэй за адзiн метр без ма сак i 

рэ спi ра та раў.

Ра ней да кан так таў дру го га ўзроў ню 

ад но сi лi ся лю дзi, у якiх быў маг чы мы 

кан такт з хво рым на пра ця гу апош нiх 

14 ка лян дар ных дзён па мес цы пра жы-

ван ня (ча со ва га зна хо джан ня), ву чо бы, 

ра бо ты, ака зан ня ме ды цын скай да па мо-

гi, а так са ма ра бот нi кi ар га нi за цый ахо-

вы зда роўя, якiя аказ ва лi ме ды цын скую 

да па мо гу па цы ен ту i ажыц цяў ля лi до гляд 

за iм з вы ка ры стан нем кам плек та бiя ла-

гiч най ахо вы.

Але на КРА ВЕЦ.

Гро шы
ЗНI ЖЭН НЕ 

РЭ ЗЕР ВАЎ IС ТОТ НА 
ЗА МА РУ ДЗI ЛА СЯ

Па вод ле звес так прэс-служ бы Нац бан ка кра i-

 ны, зо ла та ва лют ныя рэ зер вы Бе ла ру сi па

ста не на 1 каст рыч нi ка скла лi 7,3 млрд до ла-

раў ЗША. Мiж на род ныя рэ зер во выя ак ты вы 

кра i ны, па вод ле па пя рэд нiх звес так, знi зi лi ся 

на 136,4 млн до ла раў (на 1,8 %) пас ля знi жэн ня 

ў жнiў нi на 1399,6 млн до ла раў (на 15,8 %).

Як ад зна ча юць экс пер ты фi нан са ва га рын ку, знi-

жэн не ўзроў ню зо ла та ва лют ных рэ зер во вых ак-

ты ваў па вы нi ках ве рас ня ў асноў ным аб умоў ле на 

пла на вым па га шэн нем ура дам знеш нiх i ўнут ра-

ных аба вя за цель стваў у за меж най ва лю це на су му 

299,7 млн до ла раў, а так са ма па мян шэн нем кош ту 

ма не тар на га зо ла та.

Пад тры ман ню ўзроў ню зо ла та ва лют ных рэ зер-

ваў у ве рас нi спры я лi куп ля На цы я наль ным бан кам 

за меж най ва лю ты на тар гах ААТ «Бе ла рус кая ва-

лют на-фон да вая бiр жа», а так са ма па ступ лен не 

за меж най ва лю ты ў бюд жэт.

Вар та ад зна чыць, што, згод на з асноў ны мi кi рун ка мi 

гра шо ва-крэ дыт най па лi ты кi на 2020 год, аб' ём мiж на-

род ных рэ зер во вых ак ты ваў на 1 сту дзе ня 2021 го да 

па вi нен склас цi не менш за 7,3 млрд до ла раў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Будзь у кур се!

ПРА ЯЗ НЫ 
З АД КРЫ ТАЙ ДА ТАЙ

З 13 каст рыч нi ка ў Мiн ску ўвод зяц ца 
но выя вi ды пра яз ных да ку мен таў

Як па ве дам ляе дзяр жаў нае прад пры ем ства 

«Мiнск транс», яны раз лi ча ны на ад ну, тры, 

сем i 25 па ез дак. Тэр мiн iх дзе ян ня — 365 су-

так, уклю ча ю чы да ту про да жу.

Так, пра яз ны на ад ну па езд ку каш туе (руб.): на 

тры вi ды транс пар ту (аў то бус — тра лей бус — трам-

вай) — 0,65, на адзiн вiд транс пар ту (аў то бус-экс-

прэс) — 0,80. На тры па езд кi: на тры вi ды транс-

пар ту (аў то бус — тра лей бус — трам вай) — 1,95, 

на адзiн вiд транс пар ту (аў то бус-экс прэс) — 2,40. 

Пра яз ны на сем па ез дак каш туе: на тры вi ды транс-

пар ту (аў то бус — тра лей бус — трам вай) — 4,55, на 

адзiн вiд транс пар ту (аў то бус-экс прэс) — 5,60. На 

25 па ез дак кошт скла дзе: на тры вi ды транс пар ту 

(аў то бус — тра лей бус — трам вай) —16,25, на адзiн 

вiд транс пар ту (аў то бус-экс прэс) — 20,00.

Но выя вi ды пра яз ных да ку мен таў уста ноў ле ны 

ра шэн нем Мiнск ага гар вы кан ка ма ад 10 ве рас ня 

2020 г. № 3037 «Аб змя нен нi ра шэн ня Мiнск ага га-

рад ско га вы ка наў ча га ка мi тэ та ад 12 снеж ня 2016 г. 

№ 3715». Азна ё мiц ца з тэкс там мож на на На цы я -

наль ным пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле Рэс пуб лi кi 

Бе ла русь pravo.by.

Но выя пра яз ныя да ку мен ты да поў няць дзе ю чыя.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ха рак тэр на, што наш 

элект ра гру за вiк МАЗ-4381Е0 

мае ся рэд нiя га ба ры ты: поў-

 ная маса — 12,5 то ны, гру за-

па ды маль насць — 5700 кг. 

Без пад за рад кi ён здоль ны 

пра ехаць ста лi цу на шай кра i -

ны ўздоўж i ўпо пе рак. Мак сi-

 маль ная хут касць, раз лi ча ная 

на ме га по лiс, — 85 км/г.

Трак аб ста ля ва ны асiн-

хрон ным ця га вым элект ра ру-

ха вi ком ма гут нас цю 70 кВт з 

вад ка сным аха лодж ван нем. 

У па ры з iм кру цiц ца 2-сту-

пень ча ты рэ дук тар з элект-

рон ным кi ра ван нем пе ра клю-

чэн ня пе ра дач. За пас хо ду 

без пад за рад кi ў «элект ра-

пер шын ца» скла дае 100 км, 

але гэ та да лё ка не мя жа. Усё 

за ле жыць ад коль кас цi аку-

му ля та раў, i на МА Зе га то выя 

па ста вiць iх столь кi, коль кi па-

тра бу ец ца па куп нi ку.

У якас цi ба та рэй — змя-

шча юць лi тый-ячэй кi ёмiс тас-

цю 160 Аг (ам пер-га дзiн). Ра-

бо чае на пру жан не 570 вольт, 

порт па ста ян на га то ку GB/T 

вы ка рыс тоў ва ец ца для за-

рад кi.

Ка бi на раз лi ча на на тра iх i 

аб ста ля ва на зруч ны мi ся дзен-

ня мi, элект рыч ны мi шкло-

пад' ём нi ка мi i рэ гу лёў кай люс-

тэр каў. Для ва дзi це ля ўста-

на вi лi шмат функ цы я наль ны 

руль з гiд ра ўзмац няль нi кам, а 

на стой ках вет ра во га шкла — 

ма нi то ры. За клi мат ад каз вае

вен ты ля цый на-ацяп ляль ная 

ўста ноў ка з элект рыч ным 

аба гра валь нi кам.

«Ства рэн не элект рыч ных 

МА Заў — адзiн з перс пек-

тыў ных на прам каў раз вiц ця 

аў та хол дын га да 2030 го да. 

Мы ба чым у гэ тым вя лi кiя 

перс пек ты вы. Элект ра гру за-

вiк рас пра ца ва ны з фо ку сам 

на транс пар цi роў ку гру заў у 

ме жах го ра да. Ся род вi да-

воч ных плю соў — прак тыч на 

бяс шум насць, эка ла гiч насць 

i вы со кая эка на мiч насць пе-

ра во зак. На пе ра дзе ча ра да 

вы пра ба ван няў i ка мер цый-

ная вы твор часць. Для бе ла-

рус ка га аў та пра ма гэ та вя лi кi 

крок на пе рад», — тлу ма чаць 

спе цы я лiс ты.

Пас ля та го, як да дзе ны 

трак «пра пi шац ца» ў га лоў-

ным го ра дзе кра i ны, «ма заў-

скi» элект ра гру за вiк мо жа з'я-

вiц ца на бе ла рус кiх да ро гах 

па блi зу iн шых га ра доў ста лiч-

на га рэ гi ё на i на ват на пе ры-

фе рыi. Як ча ка ец ца, по пыт на 

яго бу дзе i ў iн шых кра i нах.

Сяр гей КУР КАЧ.

Па па лi чках ХТО З'ЯЎ ЛЯ ЕЦ ЦА КАН ТАК ТАМ?
Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя ўдак лад нi ла кры тэ рыi для кан так таў пер ша га i дру го га ўзроў няў

Тэх на ло гiя Ды зель ста но вiц ца гiс то ры яй
МАЗ вы пус цiў у свет свой пер шы элект ра гру за вiк

Мiн скi аў та за вод са ма стой на рас пра ца ваў пер шы ў гiс-

то рыi кра i ны гру за вiк на элект рыч най ця зе. Ства ра лi яго 

для ра бо ты ў га рад скiх умо вах: ез дзiць трак прак тыч на 

бяс шум на i не вы дзя ляе чад ных га заў. На вiн ка па ка за-

 ная ў Мiн ску на 23-й Мiж на род най вы ста ўцы тэх на ло гiй 

i iна ва цый у пра мыс ло вас цi «Тэх IнаП рам», якая пра хо-

дзi ла ў Мiн ску на фут боль ным ма не жы.
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