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Надвор'е

ХОЛАДНА
«У РЭАНІМАЦЫІ ВАКЦЫНАВАНЫХ АМАЛЬ НЯМА» І ДАЖДЖЛІВА
Дзмітрый ПІНЕВІЧ:

Міністр аховы здароўя пра чацвёртую хвалю COVІD-19 і прышчэпкі
Міністр аховы здароўя Дзмітрый Піневіч заклікаў беларусаў
актыўней вакцынавацца супраць COVІD-19, паколькі ў краіну
прыйшла чацвёртая хваля захворвання. У апошнія дні лічбы
захварэлых знаходзяцца на самым піку за ўсе паўтара года распаўсюджання каранавіруснай інфекцыі. Трэць бальнічнага ложкавага фонду ўжо перапрафілявана пад хворых на COVІD-19.
— Чацвёртую хвалю мы ўжо анансавалі: паводле прагнозаў, яна
павінна была прыйсці. На жаль, халоднае надвор'е спрыяе росту
захворвання. Зараз мы знаходзімся амаль на самых высокіх лічбах
мінулых хваль. Складанасць у тым, што гэтыя лічбы паўтараюцца з
дня ў дзень, у тым ліку па шпіталізацыі. Надзвычайнай сітуацыі няма,
але патрабуецца напружанне сіл сістэмы аховы здароўя, — сказаў
міністр учора падчас наведвання 10-й клінічнай бальніцы Мінска.
Як паведамляе прэс-служба Міністэрства аховы здароўя, гэта адна
з вядучых устаноў краіны, якая мае вялікі вопыт лячэння COVІD-19.
За лета тут павялічылася колькасць кіслародных пунктаў, разгорнута
вялікая колькасць блокаў інтэнсіўнай тэрапіі.
— Асноўная мэта майго наведвання — хачу «зверыць гадзіннікі»
са спецыялістамі: даведацца, як працуюць новыя пратаколы, ці ёсць
перабоі з пастаўкамі медыкаментаў, матэрыялаў, і падзякаваць калегам за працу, — сказаў міністр.

Дарэчы, са 100 тысяч ложкаў, якія ёсць у краіне, амаль трэць
ужо перапрафілявана пад ковід. Асноўная частка з іх пакуль пустуе.
Аднак калі беларусы і далей будуць бяспечна ставіцца да ўласнага
здароўя — грэбаваць мерамі бяспекі і ігнараваць прышчэпкі, — сітуацыя можа хутка пагоршыцца.
— Я паглядзеў цяжкіх пацыентаў у рэанімацыі і ў аддзяленнях —
вакцынаваных людзей практычна няма. Калі гутару з пацыентамі, пытаюся, чаму яны не вакцынаваны — «спадзяваўся на авось» гучыць ад
кожнага, хто знаходзіцца на рэанімацыйным або інфекцыйным ложку
бальніцы, і мяне гэта моцна засмучае. На сёння вельмі актуальная тэма
ўсвядомленага прыходу да вакцынацыі: калі ты вакцынуешся, то абараняеш не толькі і не столькі сябе — ты абараняеш сваіх бацькоў, бабуль
і дзядуляў. Ты ўносіш лепту ў перамогу над пандэміяй. Карыстаючыся
выпадкам, яшчэ раз усіх заклікаю зрабіць свядомы выбар: вакцын
шмат, яны розныя, мы чакаем усіх на прышчэпачных пунктах.
Нагадаем, у Беларусі прышчапляюць расійска-беларускім «Спадарожнікам», кітайскай вакцынай. Аднакампанентны «Спадарожнік
Лайт» паступае ў рэгіёны. Паводле слоў Дзмітрыя Піневіча, вядуцца
перагаворы па Pfіzer.
— Я папрасіў тураператараў правесці сацапытанне, колькі чалавек
хочуць ім прышчапіцца, — адсюль і будзем рабіць высновы.
Алена КРАВЕЦ.

СМЕРЦЬ НА ГРАНІЦЫ

Шок

Труп жанчыны знойдзены на ўчастку беларуска-польскай граніцы
ў Гродзенскім раёне каля вёскі Лясное, паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце
Паводле папярэдняй інфармацыі, яе
з групай іншых мігрантаў выпхнулі з
польскага боку. «Цела жанчыны неславянскай знешнасці было выяўлена
за метр ад беларуска-польскай граніцы 19 верасня. Паблізу месца на кантрольна-следавай паласе, абсталяванай
на польскай тэрыторыі, зафіксаваныя
відавочныя прыкметы валачэння цела з боку Рэспублікі Польшча ў Беларусь», — распавёў часова выконваючы
абавязкі начальніка пагранічнай заставы «Усава» Яўген ОМЕСЬ.
Побач з загінулай былі трое дзяцей, а таксама мужчына і пажылая жанчына. Усе яны
грамадзяне Ірака. Дзецям цяпер аказваецца неабходная псіхалагічная і медыцынская
дапамога. Мужчына распавёў, што жонцы
было 39 гадоў. Яны з дзецьмі беглі з Ірака ў
пошуках месца для лепшага жыцця. Думалі
знайсці яго ў Еўрасаюзе. Накіроўваліся ў Германію і ўжо змаглі дайсці да найбліжэйшай
польскай вёскі. Жонка і дзеці стаміліся. Спрабавалі сагрэцца каля вогнішча, высушыць
вопратку і абутак. Хацелі піць. Муж папрасіў
у польскага жыхара вады, але той паведаміў
пра мігрантаў вартавым граніцы. Да сям'і тут
жа прыехалі польскія пагранічнікі і, не даўшы
ім абуцца і апрануцца, сталі гнаць басанож
да беларускай граніцы. «Маёй жонцы было
дрэнна, у яе ціск. Яна была вельмі стомленая,
вельмі павольна ішла. І адзін польскі салдат
надзеў пальчаткі, на іх быў метал. І яе вельмі
моцна штурхнуў. Яна ўпала. Калі я паглядзеў
на жонку, яна была ў шоку і не магла рухацца — проста адкрытыя вочы і нават не магла
дыхаць...» — распавёў грамадзянін Ірака.
Як паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце, для
забеспячэння празрыстасці расследавання і
даступнасці інфармацыі на месца запрошаны
прадстаўнікі Упраўлення вярхоўнага камісара

ААН па справах бежанцаў у Беларусі і Міжнароднай арганізацыі па міграцыі.
Гэты жудасны выпадак з'яўляецца яскравым
доказам гестапаўскіх метадаў польскіх улад.
Такім меркаваннем з карэспандэнтам БелТА
падзяліўся загадчык аддзела сацыялогіі
дзяржаўнага кіравання Інстытута сацыялогіі НАН кандыдат філасофскіх навук Мікалай
ШЧОКІН. Паводле слоў Мікалая Шчокіна, прамое выступленне Прэзідэнта Беларусі на саміце АДКБ адносна палітыкі Еўрапейскага саюза і
яе вынікаў, а таксама лёсу народа Афганістана
зрабіла эфект бомбы, якая разарвалася, стала
псіхалагічным шокам для многіх заходніх краін.
«Прэзідэнт у дэталях і адкрыта апісаў сітуацыю,
яе наступствы, раскрыў сваё бачанне і прапанаваў мадэль сістэмнай інтэграцыйнай работы па
стварэнні комплексу мер у процістаянні калектыўнаму Захаду і мінімізацыі наступстваў палітыкі ЗША. Больш за тое, Аляксандр Лукашэнка
выкрыў злачынныя дзеянні калектыўнага Захаду і на прыкладзе гібрыднай агрэсіі Польшчы,
Літвы і Латвіі ў выглядзе міжнароднай пагрозы бежанцам і апісаў рэальную карціну таго,
што адбываецца на граніцах АДКБ. Знойдзены
19 верасня на беларуска-польскай граніцы труп
жанчыны і некалькі мёртвых цел на тэрыторыі
Польшчы з'яўляюцца яскравым доказам слоў
Прэзідэнта аб гестапаўскіх метадах польскіх
улад», — заявіў эксперт. Ён упэўнены, што выкарыстанне новых падраздзяленняў НАТА для
барацьбы з бежанцамі ў прынцыпе выходзіць
за рамкі міжнароднага права і ўсіх маральных
крытэрыяў.
Выкарыстанне Польшчай і Літвой сілы ў
адносінах да мігрантаў накіравана на іх запалохванне. Такое меркаванне БелТА выказаў
эксперт РГА «Белая Русь» Пётр ПЯТРОЎСКІ. «Тут хочацца падкрэсліць самае галоўнае — Польшча і Літва не выконваюць сваіх
абавязацельстваў унутры Еўрапейскага саюза. І вось гэтыя акцыі, калі польскія і літоўскія

сілавікі проста збіваюць, выкарыстоўваюць
непрапарцыянальную сілу ў адносінах да мігрантаў, накіраваны на іх запалохванне. На тое,
каб у свядомасці мігрантаў гэтыя дзве краіны
асацыіраваліся з ксенафобіяй, расізмам не на
ўзроўні нават нейкіх маргінальных грамадскіх
або палітычных груп, а на ўзроўні дзяржаўнай
палітыкі. І на гэта ўсё разлічана. Я думаю, што
з боку Польшчы і Літвы будуць прадаўжацца
такія дзеянні. Паколькі яны добра разумеюць,
што сіл самастойна спыняць, закрыць вось гэтыя міграцыйныя патокі ў законных рамках у іх
няма. І толькі псіхалагічны націск, толькі запалохванне, на іх думку, можа нейкім чынам на
гэта паўплываць», — сказаў Пётр Пятроўскі.
Эксперт асабліва акцэнтаваў увагу на бяздзейнасці ў гэтай сітуацыі Бруселя і ЕС.
ТЫМ ЧАСАМ
Жыццю і здароўю дзяцей з Ірака, дастаўленых у бальніцу з беларуска-польскай
граніцы, нішто не пагражае. Пра гэта БелТА
паведамілі ў Гродзенскай абласной дзіцячай клінічнай бальніцы.
Адразу пры паступленні дзяцей абследавалі. Па выяўленых адхіленнях стану здароўя
прызначана лячэнне. «Цяпер яны адчуваюць
сябе значна лепш», — падкрэслілі ў клініцы.
Працягвае работу з пацярпелымі і псіхолаг.
Сітуацыя з дзецьмі на кантролі мясцовай улады. Іх наведалі намеснік старшыні
Гродзенскага аблвыканкама Віктар Пранюк і старшыня Гродзенскага абласнога
Савета дэпутатаў Ігар Жук. Яны ўручылі
дзецям прадуктовыя наборы, неабходныя
рэчы, перададзеныя прадпрыемствамі і
грамадскімі арганізацыямі рэгіёна. Раней
гігіенічныя наборы і вопратку дзецям перадала Гродзенская абласная арганізацыя
Беларускага Чырвонага Крыжа.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Дума становіцца пяціпартыйнай
Дзярждума Расіі па выніках парламенцкіх выбараў, якія прайшлі 17—19 верасня, упершыню пасля
доўгага перапынку становіцца пяціпартыйнай: да
традыцыйна прадстаўленых у апошніх скліканнях
фракцый «Адзіная Расія», КПРФ, ЛДПР і «Справядлівая Расія» дадаецца партыя правацэнтрысцкага
толку «Новыя людзі», якая з'явілася ў 2020 годзе.
Такія папярэднія вынікі галасавання апублікаваў
ЦВК Расіі.
Па вод ле па пя рэдніх даных, на вы барах
па пар тый ных спі сах
пе ра ма гае «Адзі ная
Ра сія», якая атры мала 49,82 % га ла соў.
Знач на па леп шы ла
свой вынік у па раўна-

нні з мі нулымі вы ба рамі КПРФ, якая на бірае 19,0 %
га ла соў. У ЛДПР — 7,49 %, у бло ка «Спра вяд лі вая
Ра сія — За праўду» — 7,42 %. Партыя «Новыя лю дзі»
на бірае 5,35 %. Ас татнія 9 партый, якія ўдзельніча лі ў
выбарах, не змаглі пера адолець неаб ходны для траплення ў Дзярж думу 5-працэнтны бар'ер.
Парламенцкія выбары ў Расіі праходзяць па змяшанай
сістэме: 225 дэпутатаў абіраюцца па прапарцыянальнай
сістэме (па партыйных спісах) і 225 — па аднамандатных акругах. Усяго ў Дзярждуме 450 дэпутацкіх месцаў.
Упершыню выбары адбыліся не ў адзін, а на працягу трох
дзён. Акрамя таго, у якасці эксперымента на сёлетніх
выбарах у сямі рэгіёнах было арганізавана электроннае
галасаванне.

Стральба ў Пермскім універсітэце:
8 загінулых
Колькасць загінулых у выніку стральбы ў Пермскім
дзяржаўным нацыянальным даследчым універсітэ-

Пётр ДУНЬКО.

У мінулыя выхадныя
выпала
каля паловы месячнай
нормы ападкаў
Учора цэнтр халоднага цыклону
перамясціўся з тэрыторыі нашай
краіны на Бранскую вобласць
Расіі. Але шчыльныя дажджавыя аблокі па-ранейшаму будуць
накрываць краіну вераснёўскімі
ападкамі. На працягу тыдня нас
чакае халоднае і вільготнае надвор'е, паведамляюць спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра
па гідраметэаралогіі, кантролі
раадыеак тыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага
асяроддзя Мінпрыроды.
Сіноптыкі адзначаюць, што за два
дні выхадных ападкаў выпала больш
чым дастаткова, а месцамі па Гродзенскай, Мінскай і Магілёўскай абласцях — нават больш за тое, што
звычайна бывае за ўвесь верасень.
У рэкардсменах — Ваўкавыскі раён.
Тут за суботу і нядзелю выпала 78 мм
ападкаў, што складае 126 % месячнай
нормы.
А з аў торка паветраная маса на
тэрыторыю нашай краіны працягне
паступаць з поўначы Еўропы.
І ў сераду Беларусь застанецца пад
уплывам халодных паветраных мас і
атмасферных франтоў цыклону. Будзе
пераважаць воблачнае надвор'е. На
значнай частцы тэрыторыі пройдуць
невялікія дажджы. Уначы і раніцай у
асобных раёнах могуць узнікаць туманы. Вецер прагназуецца паўночназаходні, паўночны ўмераны. Тэмпература паветра ўначы складзе ад плюс 2
да плюс 7 градусаў. Удзень будзе
4—10 цяпла, па паўднёвым захадзе —
6—12 градусаў вышэй за нуль.
Не стане цяплей у нас і ў чацвер.
У гэты дзень захаваецца ўплыў халодных і няўстойлівых паветраных мас,
будзе воблачна з праясненнямі. Уначы ў многіх раёнах пройдуць невялікія
дажджы, удзень дажджоў стане менш,
і яны будуць насіць кароткачасовы характар. Уначы і раніцай у асобных раёнах магчымы туман. Вецер прагназуецца няўстойлівы ўмераны. Тэмпература паветра ўначы складзе 2—7 цяпла, а ўдзень будзе ад плюс 5 градусаў
да 11 цяпла, па паўднёвым захадзе —
плюс 12—14 градусаў вышэй за нуль.
Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, у пятніцу надвор'е
стане фарміраваць чарговая сістэма
атмасферных франтоў з Балтыйскага мора. На большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць дажджы. Вецер
прагназуецца паўднёвы з пераходам
на заходні парывісты, месцамі моцны
парывісты. Тэмпература паветра ўначы
складзе ад плюс 2 да плюс 9 градусаў,
удзень — 7—14 цяпла.
Сяргей КУРКАЧ.

це вырасла да васьмі, паведамляе ТАСС са спасылкай на прэс-службу СК.
«У выніку восем чалавек загінулі, яшчэ некалькі пацярпелі», — удакладнілі ў СК.
У Міністэрстве аховы здароўя РФ пацвердзілі гэтую
інфармацыю, заўважыўшы, што меддапамога аказваецца
24 пацярпелым. Па звестках ведамства, стральбу на тэрыторыі ўніверсітэта адкрыў студэнт. Асоба падазронага
ўстаноўлена. Ён быў паранены пры затрыманні ў сувязі з
аказаным супраціўленнем і памёр у бальніцы.
Следчыя займаюцца зборам матэрыялаў аб падазроным, устанаўліваюць абставіны здарэння. На месцы злачынства працуюць следчыя-крыміналісты Галоўнага ўпраўлення крыміналістыкі СКР.
У Прыкам'і ў сувязі з трагедыяй у ВНУ 20 верасня адменены заняткі ва ўсіх школах, тэхнікумах і каледжах,
паведамілі ва ўрадзе рэгіёна.
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў спачуванне Прэзідэнту Расіі Уладзіміру Пуціну ў сувязі з трагедыяй. Ад імя
беларускага народа і сябе асабіста ён выказаў шчырыя спачуванні
родным і блізкім загінулых, а таксама пажадаў хутчэйшага выздараўлення ўсім пацярпелым.

