
ISSN 1990 - 763X

9 КРАСАВІКА 2020 г. ЧАЦВЕР № 69 (29183)

• Экс парт бе ла рус кай 
сель гас пра дук цыi ў сту-
дзе нi—лю тым вы рас на 
9,7 %.

• У Iн сты тут па гра нiч най 

служ бы па доў жа ны пра фе-

сiй ны ад бор.

• Мiнп ры ро ды за клi кае 
ад мо вiц ца ад плас ты ка-
вых кве так на мо гiл ках.

• У Бе ла ру сi га то вы да 
за пус ку дру гi ўнi вер сi тэц кi 
на на спа да рож нiк.

• Му зыч ны тэ атр ча-
со ва спы няе па каз спек-
так ляў. Гле да чы мо гуць 
здаць бi ле ты ў ка су тэ ат-
ра не паз ней за да ту ад-
ме не на га спек так ля i вяр-
нуць гро шы.

• Амаль 30 % ра сiй скiх 
кам па нiй пры му сi лi ра бот-
нi каў сыс цi ў не аплат ны 
ад па чы нак.

• Ста ян кi ка мен на га 
i брон за ва га вя коў ад но-
вяць у Бе ла веж скай пу-

шчы.

КОРАТКА

Мі ха іл ОР ДА, 
стар шы ня Фе дэ ра цыі 
праф са юзаў Бе ла ру сі:

«Сён ня ство ра ны 
стра ха вы праф са юз ны 
фонд, і мы па чы на ем 
вы пла ту ма тэ ры яль ных 
кам пен са цый тым 
ме ды цын скім ра бот ні кам, 
якія не па срэд на 
зна хо дзі лі ся ў кан так це 
з хво ры мі на ка ра на ві рус 
і са мі за хва рэ лі. 
Ме ды цын скія ра бот ні кі 
вы кон ва юць свой 
аба вя зак, наш аба вя зак — 
пад тры маць іх у гэ тай 
сі ту а цыі. Прэ зі дэнт 
пад тры маў ра бо ту 
праф са юзаў. Пра ві лы 
фон ду вы зна ча юць, што 
не будзе не па трэб най 
бю ра кра тыі і ней кіх 
за тры мак. Каб атры маць 
гра шо вую кам пен са цыю, 
не аб ход на за поў ніць 
за яву ад праф са юз най 
ар га ні за цыі 
ме ды цын скай уста но вы 
і пры клас ці ліс ток 
не пра ца здоль нас ці».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 13

ЦІ МУЖЧЫНСКАЯ 
СПРАВА —
ЖАНОЧЫ МАКІЯЖ?

«СІЛАВЫЯ 
ЗДОЛЬНАСЦІ – 
ТОЛЬКІ Ў СПОРЦЕ»

СТАР. 3

Крэ а тыўКрэ а тыў

БЕ ЛА РУС КАЕ ДОЙ ЛIД СТВА 
ДЫК ТУЕ МАРШ РУТ

Як пра ект для ама тар ска га школь на га на ву ко ва га та ва рыст ва 

пе ра тва рыць у рэ аль ны пра дукт ту рыс тыч на га бiз не су? На 

гэ та пы тан не не ча ка на для ся бе знай шла ад каз ву ча нi ца 

го мель скай ся рэд няй шко лы № 66 Да р'я Ку ха рэн ка. Яна — 

двой чы лаў рэ ат прэ мii спе цы яль на га фон да Прэ зi дэн та 

Рэс пуб лi кi Бе ла русь па са цы яль най пад трым цы адо ра ных 

на ву чэн цаў i сту дэн таў. Та кую вы со кую ацэн ку школь нi ца 

атры ма ла за рас пра цоў ку ту рыс тыч ных марш ру таў. 

Спа чат ку свае пра па но вы аба ра ня ла на шмат лi кiх на ву ко вых 

кан фе рэн цы ях i кон кур сах, а ця пер iдэi дзяў чы ны 

ўва саб ля юць тур фiр мы.
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На тал ля СЕ ЛЯХ, жы хар ка вёс кі Гай на Ла гой ска га ра ё на, атры ма ла 

зван не «Жан чы на го да Мін шчы ны — 2019» у на мі на цыі «Гас па ды ня 

вёс кі». На тал ля Мі хай лаў на да па ма гае му жу — на сва ім пад вор ку яны 

ства ры лі аг ра ся дзі бу «Га ен скія вы то кі», якая пры зна на най леп шай 

у воб лас ці. На тал ля бу дзе прад стаў ляць Мін шчы ну на рэс пуб лі кан-

скім кон кур се. На аг ра ся дзі бе ёсць свой не вя лі кі сад. Учо ра, ка лі я 

на ве даў «Га ен скія вы то кі», гас па ды ня бя лі ла дрэ вы.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

ГАС ПА ДЫ НЯ ВЯС НО ВАЙ СЯ ДЗІ БЫ

«Штуч ная 
вен ты ля цыя лёг кiх — 
не пры га вор на ват 

для пажылых па цы ен таў»
Мi нiстр ахо вы зда роўя ад ка заў на пы тан нi 

пра рас паў сюдж ван не i ля чэн не ка ра на вi ру са
На сён ня ва ўста но вах ахо вы зда роўя для па цы ен таў з COVID-19 

пра ду гле джа на больш за сем ты сяч мес цаў. У ба раць бе з iн фек-

цы яй за дзей нi ча на 25 ты сяч ме ды каў. Дзя ку ю чы iх зла джа най 

ра бо це ўда ец ца кант ра ля ваць рас паў сюдж ван не хва ро бы. 

У Бе ла ру сi пра ве дзе на ка ля 46 ты сяч тэс таў на ка ра на вi рус ную 

iн фек цыю, iх вы кон ва юць у 13 ла ба ра то ры ях.

На ста цы я нар ным ля чэн нi з па цвер джа ным ды яг на зам COVID-

19 у кра i не зна хо дзiц ца 976 ча ла век. З iх 33 па цы ен ты ма юць 

па трэ бу ў пад трым цы апа ра та штуч най вен ты ля цыi лёг кiх. 

Пас ля пра хо джан ня ля чэн ня па пра вi лi ся 77 ча ла век. Но вых 

вы пад каў смер цi ад ка ра на вi рус най iн фек цыi за апош нiя су ткi 

не за рэ гiст ра ва на. Ра ней па ве дам ля ла ся пра 13 па мер лых.

Пас ля на ра ды ў кi раў нi ка дзяр жа вы, падчас якой Прэзідэнт 

запатрабаваў даваць поўную інфармацыю, на ак ту аль ныя пы тан нi 

па рас паў сюдж ван нi COVID-19 у ан лайн-рэ жы ме ад ка за лi мi нiстр 

ахо вы зда роўя Ула дзi мiр КА РА НIК, а так са ма га лоў ны ўрач 1-й га-

рад ской клi нiч най баль нi цы Мiн ска Дзмiт рый ШАЎ ЦОЎ i га лоў ны 

ўрач 6-й га рад ской клi нiч най баль нi цы Мiн ска Iгар ЮР КЕ ВIЧ.

— На бу даў нiц тве Аст ра вец кай АЭС COVID-19 за ра зi лi ся 15 ра-

сi ян...

У. К. — Мы з са ма га па чат ку ацэнь ва ем сi ту а цыi, якiя па тэн цый на 

ня суць ры зы кi. I пры ня лi ра шэн не, што ўсе за меж ныя спе цы я лiс ты, якiя 

пры яз джа юць для ман та жу аб ста ля ван ня i пус ка на ла дач ных ра бот, 

зна хо дзяц ца пад на зi ран нем i пра хо дзяць ка ран цiн. У тых спе цы я лiс таў, 

якiя бы лi на ка ран цi не, паў тор нае тэс цi ра ван не да ло ста ноў чыя вы нi кi. 

Праяў інфекцыі ў іх пакуль няма. Ця пер мы ўдак лад ня ем, нось бiц тва 

гэ та цi хва ро ба. Пад крэс лю: гэ тыя лю дзi не ўдзель нi ча лi ў бу даў нi чых i 

пус ка на ла дач ных ра бо тах, яны зна хо дзi лi ся на ка ран цi не.


