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Дыстанцыйная работа,
абмежаванне кантактаў i iншыя меры
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Штодзённа перад пачаткам
працоўнай змены супрацоўнiкi
мусяць праходзiць «уваходны
фiльтр» для недапушчэння на
работу з прыкметамi рэспiраторнай iнфекцыi (кашаль, падвышаная тэмпература цела). На
рабочых месцах работнiкi павiнны быць забяспечаны запасам
масак (зыходзячы з працягласцi
рабочай змены i кратнасцi змены
масак не радзей аднаго разу ў
дзве гадзiны), пальчаткамi (пры
неабходнасцi — сродкамi дэзынфекцыi
ў выглядзе раствораў, сурвэтак для
апрацоўкi рук).
Акрамя таго, павiнна выконвацца рэгулярная вiльготная ўборка памяшканняў з выкарыстаннем мыйных
сродкаў i сродкаў дэзынфекцыi, дазволеных да ўжывання ў адпаведнасцi з
рэкамендацыямi вытворцы па вiрулiцыдным (эфектыўным у дачыненнi да
вiрусаў) рэжыме, звяртаючы асаблiвую
ўвагу на дэзынфекцыю ручак дзвярэй,
по руч няў, кам п'ю тар ных кла вi я тур

i мышак, тэлефонных апаратаў, рабочых паверхняў мэблi, абсталявання i
iншых кантактных паверхняў. Варта
звярнуць увагу на апрацоўку мабiльных прылад сувязi.
Рэкамендуецца апрацоўваць паверхнi тэлефона сродкамi дэзынфекцыi, выконваючы меры перасцярогi.
Чахол тэлефона неабходна апрацоўваць асобна. Апрацоўку варта праводзiць пасля кожнага наведвання грамадскiх месцаў, транспарту i пасля
заканчэння рабочага дня.

У сувязi з правiламi сацыяльна га дыс тан цы ра ван ня, якiя
пра ду гледж ва юць ска рачэн не
кантак таў па-за межамi дома i
на рабоце, рэкамендуецца абмежаваць кантакты памiж калектывамi асобных структурных падраздзяленняў. Памiж рабочымi
мес ца мi су пра цоў нi каў вар та
захоўваць адлегласць не менш
за 1,5 метра, выключыць па магчымасцi выкарыстанне агульных
тэлефонаў, камп'ютарнай i аргтэхнiкi, рабочых iнструментаў i
абсталявання iншых супрацоўнiкаў. Пры неабходнасцi выкарыстання — прадэзынфiкаваць iх да i пасля
выкарыстання.
Дакумент утрымлiвае свае спецыфiчныя рэкамендацыi для арганiзацый
грамадскага харчавання, прадпрыемстваў харчовай прамысловасцi, гандлёвых арганiзацый i рынкаў, дастаўкi на
дом, прадпрыемстваў бытавога абслугоўвання, лазняў, басейнаў, аквапаркаў, аб'ектаў паветранага транспарту,
будаўнiчай i турыстычнай галiны.
Алена КРАВЕЦ.

• У тэму

Вiцебшчына да другой хвалi гатова
У панядзелак у Вiцебску
адбылося пасяджэнне
абласнога штаба па супраць дзе ян нi рас паўсюджванню COVID-19.
Вя до ма, што ме на вiта Прыдзвiнне падчас
першай хвалi iнфiцыравання было найбольш
праблемнай вобласцю
разам са сталiцай.
Старшыня Вiцебскага
абл вы кан ка ма Мi ка лай
ШАРС НЁЎ за па тра ба ваў
не расслабляцца. Трэба, каб
грамадзяне не забывалi пра
верагоднасць заразiцца i паранейшаму ў шматлюдных
месцах насiлi маскi, своечасова апрацоўвалi рукi антысептыкам. Неабходна тлумачыць людзям, што яшчэ
не ўсё скончылася: i ёсць
не аб ход насць кла па цiц ца

пра сябе, каб не страцiць
здароўе, жыццё.
На яго погляд, у палiклiнiках трэба больш уважлiва
разбiрацца з кожным выпадкам, калi чалавек прыйшоў з сiмптомамi вiруснай
iнфекцыi. Можа, гэта i ёсць
хворы на каранавiрус. Таму
яго неабходна iзаляваць,
каб не заражаў калег, выпадковых людзей у крамах
i гэтак далей.
На чаль нiк га лоў на га
ўпраўлення па ахове здароўя аблвыканкама Мiхаiл
ВIШНЯВЕЦКI адзначыў, што
адпаведная дыягнастычная
работа праводзiцца, але яна
будзе ўзмоцнена. Галоўны
медык вобласцi канстатаваў, што павелiчэнне вострых рэспiраторных iнфекцый
нязначнае: на 2,7 % больш

у параўнаннi з аналагiчным
леташнiм перыядам.
Што да колькасцi ложкаў
для хворых на пнеўманiю i
COVID-19 — iх на Вiцебшчыне каля 1,4 тысячы. Кiраўнiкi сiстэмы аховы здароўя
лiчаць, што гэтага дастаткова.
Сродкаў iндывiдуальнай
аховы для медыкаў таксама хапае, як i лабараторый,
якiя выконваюць спецыяльныя да сле да ван нi — iх
шэсць. Там вынiкi атрымлiваюць часцей за ўсё ў той
жа дзень. Няма праблем з
лекамi, пунктаў кiслароднай
падтрымкi на сёння ў два
разы больш, чым вясной —
каля 1,7 тысячы. Медыкi гатовыя да плаўнага ўваходу
ў другую хвалю пандэмii,
ведаюць, як вызначаць i як

лячыць хворых, падкрэслiў
Мiхаiл Вiшнявецкi.
Га лоў ны ўрач Вi цебска га аблас нога цэнт ра
гiгiены, эпiдэмiялогii i грамадскага здароўя Уладзiмiр СIНКЕВIЧ прапанаваў
больш актыўна нагадваць у
СМI пра меры, якiя дазволяць да мiнiмуму панiзiць
ве ра год насць за ра жэн ня
COVID-19. У прыватнасцi,
пры шчэп кi су праць грыпу дазволяць паралельна
значна ўзмацнiць iмунiтэт i,
адпаведна ахову арганiзма
ад iнфекцый, якiя перадаюцца паветрана-кропельным
шляхам.
Адпаведную агiтацыйную
дзейнасць даручана ажыццявiць i Вiцебскаму абласному аб'яднанню прафсаюзаў.
Аляксандр ПУКШАНСКI.

Чытач — газета

ВОСЕНЬ РАДУЕ ПРЫЗАМI
У кожным жарце, як вядома, ёсць
доля жарту, астатняе — праўда.
Вось дзве жанчыны сустрэлiся.
Дыялог: «Ты ў адпачынак?» —
«Так». — «I што будзеш рабiць?» — «А што — i ў адпачынку
трэба нешта рабiць?!»
Магчыма, памыляемся, але здаецца, што другая з гэтых жанчын была
нейкая замежнiца, а вось першая...
Нашым, тутэйшым людзям, да працы не прывыкаць: мы — з задавальненнем! А ўжо на лецiшчы... У час адпачынку (у тым лiку — заслужанага)...
Абы толькi здароўе дазваляла: чаго
толькi не пабудуем, не пасадзiм, не вырасцiм! Якiх толькi ягад-грыбоў з лесу
не наносiм! Чаго не наварым, не насушым, не нарыхтуем у чаканнi зiмы...
Для таго каб (яшчэ i ў гэтым) быць
карыснай сваiм падпiсчыкам, дарагiм
працаўнiкам i працаўнiцам, «Звязда», выбiраючы прызы на чарговы
розыгрыш, спынiлася на здрабляльнiках-чоперах i сушылцы для садавіны-

гароднiны. Днямi (i, на жаль, з-за вiруса зноў без гасцей) у рэдакцыi адбыўся чарговы розыгрыш. Такiм чынам,
добрая навiна — здрабляльнiк-чопер
Galaxy GL2351 выйгралi:
Ганна Сцяпанаўна Карсека, в. Калоднае Столiнскага раёна Брэсцкай
вобласцi;
Раiса Фёдараўна Грамыка, в. Вялi кi Поў свiж Ле пель ска га ра ё на
Вiцебскай вобласцi;
Аляксандр Сяргеевiч Ганчароў,
а/г Нiсiмкавiчы Чачэрскага раёна
Гомельскай вобласцi;
Iрына Iванаўна Кротава, г. п. Карэлiчы Гродзенскай вобласцi;
Зоя Iванаўна Самец, г. Клiчаў
Магiлёўскай вобласцi;
Ве ра Аляк санд раў на Лой ка,
г. Дзяржынск Мiнскай вобласцi;
Сяргей Iванавiч Жукаў, г. Мiнск.
Суперпрыз — сушку для гароднiны i садавiны Redmond RFD-0157 —
выйграла Софья Парфiр'еўна Кусянкова, в. Лучын Рагачоўскага раёна
Гомельскай вобласцi.

Вiншуем шчаслiўчыкаў! Тым жа,
каго ўдача абмiнула, шчыра зычым
не засмучацца. Ну хоць бы таму, што
не выйграўшы вы нiчога не прайгралi
(апроч канверта). Ва ўсякiм разе, да
вас пяць разоў на тыдзень будзе прыходзiць родная газета на роднай мове
i, дасць бог, радаваць добрымi навiнамi... У тым лiку — новымi прызамi.
Якiмi? Што называецца, пажывём —
прачытаем. I разыграем.
Афiцыйна
Арганiзатарам рэкламнай гульнi «Восень
са «Звяздой» з'яўляецца рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкi дом «Звязда»
(УНП 100155376), размешчаная па адрасе:
220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльнiцкага, 10А.
Рэкламная гульня «Восень са «Звяздой» зарэгiстравана Мiнiстэрствам гандлю Рэспублiкi
Беларусь 21.08.2020 г. (пасведчанне № 3840)
i праводзiцца на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь
з 1 верасня да 31 снежня 2020 года ўключна сярод падпiсчыкаў газеты «Звязда» на чацвёрты
квартал або другое паўгоддзе 2020 года. Усяго
ў гульнi ўзялi ўдзел 95 падпiсчыкаў. Прызавы
фонд гульнi разыграны цалкам.
Тэлефон для даведак па пытаннях правядзення рэкламнай гульнi i атрымання прызоў:
8 (017) 263 66 73.

Надвор'е

Холад трохi адпусцiць
Рана нам яшчэ сустракаць начныя
замаразкi, пакуль рана... А сярэднясутачныя
тэмпературы наблiзяцца да сваёй
клiматычнай нормы да канца кастрычнiка
Прывыклi мы да цяпла, як да роднага. Увесь год
(за выключэннем мая) быў цяплейшы, чым звычайны, а тут халодныя паветраныя масы з акваторыi
Баранцава мора прасунулiся далёка ў паўднёвыя
шыроты. Тэмпературны рэжым у Беларусi стаў на
1—4 градусы нiжэйшы за клiматычную норму. У мiнулыя выхадныя па ўсходзе краiны пярэдадзень
зiмы ўжо адзначыўся першым мокрым снегам.
Але прырода вырашыла, што мерзнуць як след нам
яшчэ рана. А таму з трэцяй дэкады кастрычнiка на тэрыторыю нашай краiны «пагонiць» невялiкае пацяпленне,
паведамляюць спецыялiсты Рэспублiканскага цэнтра па
гiдраметэаралогii, кантролi радыеактыўнага забруджвання i манiторынгу навакольнага асяроддзя Мiнпрыроды.
Яшчэ сёння ўдзень надвор'е ў краiне будзе вызначаць
вобласць павышанага атмасфернага цiску, сфармiраваная ў халоднай паветранай масе. А вось з серады сiтуацыя пачне мяняцца. У Атлантыцы набiрае сiлу цыклон,
якi, ссоўваючыся на Скандынаўскi паўвостраў, паступова
ўцягне ў сваю арбiту надвор'е большасцi краін Еўропы,
у тым лiку Беларусi. Уначы ў паўночных, ранiцай i ўдзень
у цэнтральных раёнах краiны пройдуць кароткачасовыя
дажджы. Уначы i ранiцай у асобных раёнах магчымы туман. Вецер прагназуецца паўднёвы, паўднёва-заходнi
ўмераны. Тэмпература паветра ўначы складзе ад нуля да
плюс 7 градусаў. Удзень будзе ад 5 да 11 цяпла, па поўднi
i захадзе краiны — 12-13 градусаў вышэй за нуль.
Адносна камфортнае надвор'е пачнецца ў чацвер.
У гэты дзень халоднае паветра пакiне тэрыторыю краiны.
Будзе воблачна, удзень з праясненнямi. Уначы i ранiцай
на большай частцы тэрыторыi краiны, удзень месцамi
пройдуць кароткачасовыя дажджы. Вецер прагназуецца
паўднёва-заходнi ўмераны, удзень парывiсты, па поўначы
ў асобных раёнах моцны парывiсты. Тэмпература паветра ўначы складзе ад плюс 4 да 10 градусаў. Павялiчыцца
тэмпература i ўдзень, калi будзе 11—17 цяпла, а па поўднi
i захадзе краiны — да плюс 19 градусаў.
Праўда, у пятнiцу кастрычнiк абвесцiць, што на дварэ
ўсё ж глыбокая восень. Атмасферны цiск вырасце, франтальныя раздзелы пакiнуць тэрыторыю краiны, паменшыцца колькасць аблокаў. Пад уплывам няўстойлiвых паветраных мас месцамi па краiне пройдуць кароткачасовыя
дажджы. Вецер прагназуецца паўднёва-заходнi, уначы
ўмераны, у дзённыя гадзiны парывiсты. Тэмпература паветра ноччу складзе 5—11 цяпла, а ўдзень будзе ад плюс
9 градусаў да 15, па поўднi — да 17 цяпла.
Паводле папярэднiх прагнозаў айчынных сiноптыкаў,
у суботу месцамi па краiне пройдуць кароткачасовыя дажджы. Уначы i ранiцай у асобных раёнах чакаецца туман.
Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 2 градусаў па
поўначы да 11 градусаў вышэй за нуль па поўднi краiны.
Удзень будзе 7—14 цяпла, у паўднёвых раёнах — да плюс
16 градусаў.
Сяргей КУРКАЧ.

Новы праект

«Паветраны змей»
набiрае вышыню
У выдавецтве «Адукацыя i выхаванне» рыхтуецца
новы творчы праект — кнiжная серыя «Паветраны
змей». Першая кнiга — пераклад на беларускую
мову кiтайскай народнай казкi. Дарэчы, пераклад
ажыццёўлены з арыгiнала.
Расказвае намеснiк дырэктара рэдакцыйна-выдавецкай установы «Адукацыя i выхаванне» Анастасiя
РАДЗIКЕВIЧ:
— Нашаму выдавецтву даручана выданне цэлага шэрагу часопiсаў на рускай i беларускай мовах, якiя адрасаваны дзiцячаму чытачу. I лагiчна, што ў нас выдаецца
i даволi шмат не толькi адукацыйнай лiтаратуры, але i
мастацкiх дзiцячых кнiг. Новы праект «Паветраны змей»
сарыентаваны на знаёмства з дзiцячымi лiтаратурамi народаў свету. Пачынаем з казак. Першая кнiга — пераклад
з кiтайскай мовы. Дарэчы, у межах праекта «Паветраны
змей» будзе выдадзены цэлы шэраг кнiг, якiя прадставяць
кiтайскi казачны фальклор. Несумненна, фармiруючы
«партфель» серыi, звернемся да перакладчыкаў з шведскай, нарвежскай, фiнскай, нямецкай, польскай, украiнскай i iншых моў народаў Еўропы. На шчасце, у Беларусi
вялiкi атрад маладых перакладчыкаў, якiя займаюцца
лiтаратурамi iншых краiн. I да афармлення кнiг — а яны
будуць багатыя на малюнкi — прыцягнем маладых кнiжных графiкаў.
Перакладная лiтаратура заўсёды ўзбагачае здабыткi i
нацыянальнай лiтаратуры, не кажучы пра тое, што спрыяе
развiццю чытацкiх густаў. Менавiта з такiм перакананнем
у «Адукацыi i выхаваннi» i пачынаюць новы творчы праект — серыю кнiг «Паветраны змей».
Сяргей ШЫЧКО.

