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ЦЫТАТА ДНЯ

Iрына КАСЦЕВIЧ,
мiнiстр працы
i сацыяльнай абароны:

КОРАТКА
• Увод жылля ў Беларусi
ў студзенi—вераснi павялiчыўся на 5,7 %.
• Iн ды вi ду аль ным
прад пры маль нi кам хочуць дазволiць з 1 студзеня 2021 года звяртацца па
адмiнiстрацыйныя працэдуры ў любую падатковую. Экстэрытарыяльны
прынцып абслугоўвання
ў падатковых ужо дзейнiчае для фiзiчных асоб.
• У Беларусi штогод вывозяць з лесу каля 15 тысяч
кубiчных метраў смецця.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

«Мы ўважлiва паглядзелi
на магчымасцi Працоўнага
кодэкса i сёння прапанавалi
шматдзетным мамам
перайсцi на гнуткi
графiк, скарочаны
з васьмi да сямi гадзiн
рабочы дзень. Пры гэтым
захаваецца ў поўным
аб'ёме заработная плата
як за васьмiгадзiнны
рабочы дзень.
Нас падтрымалi,
у 2021 годзе мы будзем
уваходзiць чарговы раз
з пэўнымi карэкцiроўкамi
ў Працоўны кодэкс, таму
будзем прапаноўваць
дэпутатам, каб яны нас
таксама падтрымалi».

На падворку праваслаўнага Петрапаўлаўскага сабора Гомеля ўсталяваны макеты — копii былых цэркваў. Ля кожнай з іх можна прачытаць падрабязную інфармацыю аб страчаным помніку. Вывучаюць яе не толькi прыхаджане, але i тыя, каму неабыякавыя лёс i гiсторыя горада на Сожы.

Гэта важна!

Полюс iнтарэсаў

Дыстанцыйная работа,
абмежаванне кантактаў
i iншыя меры
Мiнiстэрства аховы здароўя зацвердзiла
новыя рэкамендацыi ва ўмовах
распаўсюджання COVID-19

• У нашай краiне можа
знiкнуць спiс забароненых
для жанчын прафесiй.
• Мiнiстэрства па падатках i зборах хоча перайсцi
на стапрацэнтную падачу
падатковых дэкларацый у
электронным выглядзе.
• Беларусь атрымала
ад «падатку на Google»
больш за Br60 млн.
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Другая хваля COVID-19 набiрае абароты ва ўсiм свеце. У Беларусi кожныя суткi рэгiструецца больш за 600 новых выпадкаў. Мiнiстэрства аховы здароўя зацвердзiла метадычныя
рэкамендацыi па прафiлактыцы каранавiруснай iнфекцыi.
Яны прызначаны для работнiкаў i наведвальнiкаў камерцыйных i некамерцыйных арганiзацый, прадпрыемстваў, устаноў,
а таксама iндывiдуальных прадпрымальнiкаў. Гэтыя правiлы
накiраваны на знiжэнне рызыкi распаўсюджання iнфекцыi i
захаванне здароўя ва ўмовах пандэмii COVID-19.
Падкрэслiваецца, што рэкамендацыi не датычацца ўстаноў адукацыi, аховы здароўя, сацыяльнага абслугоўвання насельнiцтва,
папраўчых i ўстаноў Мiнiстэрства абароны.
У прыватнасцi, рэкамендуецца перавесцi максiмальна магчымую
колькасць работнiкаў на дыстанцыйную работу (пры наяўнасцi такой
магчымасцi i з пiсьмовага дазволу работнiка). У першую чаргу гэта
павiнны быць асобы з груп рызыкi. Таксама пажадана абмежаваць
любыя масавыя мерапрыемствы з удзелам больш як пяцi чалавек
(сходы, выстаўкi, канферэнцыi), а ўкараняць пераважна электроннае
ўзаемадзеянне, тэлефонную i факсiмiльную сувязь. Гэтак жа рэкамендуецца абмяжоўваць камандзiроўкi i рабочыя паездкi.
Мэтазгодна выкарыстоўваць бескантактавыя ўстройствы для адкрыцця
дзвярэй, выключальнiкаў святла, работы сантэхнiчнага абсталявання. Таксама варта забяспечыць бяспечны пiтны рэжым супрацоўнiкаў
i незнiжальны месячны запас сродкаў дэзынфекцыi.
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Аляксей ГАЙДАШОЎ:

«Зiмоўка
ў Антарктыдзе —
асаблiвы выпадак»
Восем месяцаў у годзе аказаць дапамогу
на ледзяным кантыненце нiхто не зможа
У НАН Беларусi дадзены ўрачысты старт 13-й Беларускай антарктычнай экспедыцыi. Сёлета на лядовы кантынент адправяцца дзесяць удзельнiкаў: як спецыялiсты, якiя ўжо пабывалi
ў Антарктыдзе (пяць чалавек), так i навiчкi. Членаў экспедыцыi
чакае нялёгкая праца па нарошчваннi будаўнiцтва ўласнага дому
на берагах Антарктыкi — Беларускай антарктычнай станцыi
«Гара Вячэрняя», а таксама па правядзеннi навуковых даследаванняў у рамках дзяржаўнай праграмы па вывучэнні
Антарктыкi.
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