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Цэ ны на наф ту зні зі лі тры кра і ны
Ірак і Ку вейт услед за Са удаў скай Ара ві яй зні зі лі цэ ны 

на наф ту, пе ра даў ТАСС, спа сы ла ю чы ся на па ве дам лен не 

агенц тва Bloomberg. Удак лад ня ец ца, што Ірак зні зіў кошт 

ба рэ ля наф ты на $5, для азі яц кіх па куп ні коў наф ты ў Ку-

вей та сы ра ві на абы дзец ца тан ней на $6. Абедз ве кра і ны, 

што з'яў ля юц ца вя ду чы мі вы твор ца мі АПЕК, узя лі прык лад 

з Са удаў скай Ара віі, якая на пя рэ дад ні зні зі ла кошт кра са-

віц кіх ф'ю чар саў для сва іх па куп ні коў. Агенц тва па ве дам-

ляе, што ірак ская дзяр жаў ная кам па нія State Oіl Marketіng 

Organіzatіon мае на мер у на ступ ным ме ся цы па вя лі чыць 

аб' ём экс пар ту. Па ні зі ла кошт па ста вак сы ра ві ны ў кра і ны 

Ус ход няй і Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі і кам па нія Са удаў скай 

Ара віі Saudі Aramco.

ЕС пры няў план пе ра хо ду 
да «зя лё най» эка но мі кі

Еў ра са юз пры сту піў да рэа лі за цыі но вай эка ла гіч най 

ма дэ лі раз віц ця, аб вяс ціў шы пе ра ход да цыр ку ляр най (кру-

га вой) эка но мі кі. Еў ра пей ская ка мі сія пры ня ла план дзе ян-

няў, аб ве шча ны ад ным з асноў ных бло каў еў ра пей ска га 

эка ла гіч на га кур су (European Green Deal). Яго мэ та — пры-

вес ці эка но мі ку ЕС у ад па вед насць з «зя лё най» бу ду чы няй, 

ума ца ваць кан ку рэн та здоль насць пры ад на ча со вай аба ро не 

на ва коль на га ася род дзя. План дзе ян няў на кі ра ва ны на тое, 

каб устой лі вая вы твор часць і спа жы ван не ў ЕС ста лі нор май. 

Та ва ры, раз ме шча ныя на рын ку Еў ра са ю за, па він ны быць 

раз лі ча ны на больш пра цяг лы тэр мін экс плу а та цыі, паў тор-

нае вы ка ры стан не, ра монт і пе ра пра цоў ку.

УЕ ФА пе ра нёс на ня вы зна ча ны тэр мін 
усе мат чы ў еў ра куб ках

Кі раў ніц тва Са ю за еў ра пей скіх 

фут боль ных аса цы я цый пры ня ло 

ра шэн не аб пе ра но се на ня вы зна-

ча ны тэр мін усіх мат чаў еў ра куб каў, 

за пла на ва ных на на ступ ны ты дзень. 

Пад гэ та трап ля юць мат чы ў ад каз 1/8 фі на лу Лі гі чэм пі ё-

наў, якія па він ны бы лі прай сці 17 і 18 са ка ві ка. Ра ней два з 

іх — «Ман чэс тэр Сі ці»—«Рэ ал» і «Ювен тус»—«Лі ён» — ужо 

бы лі ад кла дзе ныя. Не ад бу дуц ца і су стрэ чы Лі гі Еў ро пы, за-

пла на ва ныя на 19 са ка ві ка, а так са ма гуль ні ма ла дзёж най 

Лі гі УЕ ФА. Но выя да ты гэ тых мат чаў бу дуць па ве дам ле ныя 

да дат ко ва. Так са ма ад мя ня ец ца і жа раб' ёў ка Лі гі чэм пі ё-

наў і Лі гі Еў ро пы, якая па він на бы ла ад быц ца 20 са ка ві ка. 

17 са ка ві ка прой дзе су мес ная на ра да кі раў ніц тва УЕ ФА і на-

цыя  наль ных аса цы я цый. Як па ве дам ля ла вы дан не L'equіpe, 

ча ка ец ца, што на ім бу дзе аб ве шча на аб пе ра но се чэм пі я-

на ту Еў ро пы з 2020 на 2021 год.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

— У ад на го па цы ен та стан ся-

рэд няй цяж кас ці, у ас тат ніх за-

хвор ван не пра ця кае ў лёг кай сту-

пе ні ці бес сімп том на, — рас ка за ла 

на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 

ар га ні за цыі ме ды цын скай да па-

мо гі і экс пер ты зы Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя Але на БОГ ДАН.

— Мы ак тыў на пра цу ем па вы яў-

лен ні кан так таў пер ша га ўзроў ню. 

У сац сет ках з'яў ля ец ца шмат фэй каў 

на гэ тую тэ му, але важ на ра зу мець, 

што ні ко га ліш ня га мы не бя ром у 

раз лік, — да да ла на мес нік на чаль-

ні ка ад дзе ла гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі 

і пра фі лак ты кі Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя Іна КА РА БАН.

Ме ды кі яшчэ раз за клі ка лі ўсіх, 

хто вяр та ец ца з-за мя жы, не ха-

ваць ін фар ма цыю аб кра і нах, якія 

на вед ва лі.

— Адзін з за хва рэ лых не пры-

знаў ся, што на вед ваў эпі дэ мі я ла-

гіч на не спры яль ны ра ён (Паў ноч-

ную Іта лію. — «Зв.»). Пры з'яў лен ні 

сімп то маў за хвор ван ня ён не вы-

клі каў хут кую да па мо гу, а пра цяг-

ваў на вед ваць род ных, сяб роў, дні 

на ра джэн ня, спар тыў ныя ме ра-

пры ем ствы. У вы ні ку пры вы яў лен-

ні кан так таў пер ша га ўзроў ню мы 

шпі та лі за ва лі 91 ча ла ве ка. Уя ві це, 

якія рэ сур сы па тра ча ны, — ад зна-

чы ла Іна Ка ра бан. — Яго сын на-

вед ваў за ня ткі ў БДУ, кан так та ваў 

з ад на груп ні ка мі — і так са ма быў 

нось бі там ка ра на ві ру са.

У су вя зі з гэ тым у БДУ дня мі 

бы лі пра ве дзе ны са ні тар на-эпі дэ-

мі я ла гіч ныя ме ра пры ем ствы, гру пу 

сту дэн таў фа куль тэ та між на род ных 

ад но сін раз мяс ці лі ў шпі та лі ве тэ-

ра наў ВАВ для пра вя дзен ня ла ба-

ра тор ных тэс таў і ме ды цын ска га 

на зі ран ня. Па доб ныя ме ра пры ем-

ствы за кра ну лі і ста ліч ную гім на зію 

№ 20, дзе ву чыц ца дач ка муж чы ны, 

у яко га вы яў ле ны РНК ві ру са.

— Адзін клас пе ра ве дзе ны на 

хат няе на ву чан не, мы бу дзем на зі-

раць за дзець мі. Тэст у гэ тай дзяў-

чын кі ад моў ны, — пад крэс лі ла Іна 

Ка ра бан.

Пры гэ тым за кры ваць шко лы 

і ўні вер сі тэ ты ў кра і не па куль не 

пла ну ец ца.

— Як па каз вае за меж ны во-

пыт, дзе ці ў боль шас ці сва ёй не 

хва рэ юць на ка ра на ві рус, а пе ра-

но сяць яго бес сімп том на. Ні вод-

нае дзі ця ці пад ле так у све це ад 

яго не за гі ну лі. Та му за кры ваць 

шко лы і ўні вер сі тэ ты мы лі чым 

па куль не мэ та згод ным, — вы ка-

за ла мер ка ван не Іна Ка ра бан.

Уся го ў Бе ла ру сі шпі та лі за-

ва на 224 ча ла ве кі — у іх бы лі 

кан так ты пер ша га ўзроў ню з за-

хва рэ лы мі на ка ра на ві рус. Спе-

цы я ліс ты рас ка за лі, што ця пер 

у Бе ла ру сі на зі ра ец ца і се зон ны 

пад' ём за хва раль нас ці на рэ спі-

ра тор ныя ін фек цыі. І пра ме ры 

пра фі лак ты кі трэ ба па мя таць не 

толь кі з-за ка ра на ві ру са, але і з 

пры чы ны гры пу і ін шых за хвор-

ван няў. У пер шую чар гу па жы-

лым лю дзям ра яць ус тры мац ца 

ад на вед ван ня мес цаў ма са ва га 

збі ран ня.

— Ка ра на ві рус не страш ней шы 

за грып. І ка лі мы ана лі зу ем пра ве-

дзе ную пры шчэп ка вую кам па нію, 

ра зу ме ем, што ўсё зра бі лі пра віль-

на. Бо 98,4 % лю дзей, у якіх мы 

вы яў ля ем грып, — асо бы, якія не 

пры шчэп ле ны, — ад зна чы ла Іна 

Ка ра бан.

Ня гле дзя чы на агуль ны пад' ём 

за хва раль нас ці, коль касць цяж кіх 

пнеў ма ній за апош ні ты дзень зні-

зі ла ся.

— Ка лі ты дзень та му коль касць 

ся рэд не цяж кіх і цяж кіх пнеў ма ній 

скла да ла 2020, то сён ня — 2002. 

Коль касць цяж кіх фор маў зні зі ла-

ся з 64 да 56. Мы пра ве ры лі больш 

за дзве ты ся чы апа ра таў штуч най 

вен ты ля цыі лёг кіх і ка ля 1,5 ты ся-

чы нар коз ных апа ра таў. На сён ня 

ў ля чэб ных уста но вах да стат ко ва 

ле ка вых срод каў і срод каў ін ды-

ві ду аль най ахо вы, — рас ка за ла 

Але на Бог дан.

Усіх па цы ен таў з ся рэд не цяж кі мі 

і цяж кі мі пнеў ма ні я мі пра вя ра юць 

на ка ра на ві рус. Пры гэ тым спе цы-

я ліс ты пад крэс лі ва юць, што ра біць 

та кі ана ліз усім ах вот ным не трэ-

ба. На на яў насць ві ру са СОVІD-19 

мэ та згод на пра вя раць усіх, хто 

вяр нуў ся з-за мя жы, хто мае цяж-

кую фор му пнеў ма ніі, а так са ма 

кан так ты 1-га ўзроў ню.

Хво рых на ка ра на ві рус мед ра-

бот ні каў у Бе ла ру сі на сён ня ня ма. 

А вось кан так ты 1-га ўзроў ню ся-

род іх ёсць.

— Мед ра бот ні кі ў аба вяз ко вым 

па рад ку шмат ра зо ва пра вя ра юц-

ца на ка ра на ві рус. Усе спе цы я ліс-

ты Мін скай ін фек цый най баль ні цы, 

ін фек цый ных ста цы я на раў у рэ гі ё-

нах пра цу юць у аку ля рах, мас ках, 

паль чат ках, ахоў ных ха ла тах і вы-

кон ва юць усе ме ры бяс пе кі, — ад-

зна чы ла Але на Бог дан.

І ў Еў ро пе, і ў Бе ла ру сі ча ка ец-

ца да лей шы рост но вых вы пад каў 

ка ра на ві ру са. Пра гэ та рас ка заў 

прад стаў нік Су свет най ар га ні-

за цыі ахо вы зда роўя ў Бе ла ру сі 

Ба тыр БЕР ДЫК ЛЫ ЧАЎ.

Ён ад зна чыў, што мно гія кра-

і ны пры ня лі да стат ко ва жорст кія 

ме ры, у пры ват нас ці за кры лі гра-

ні цы, спы ні лі на ву чан не ў шко лах 

і ўні вер сі тэ тах.

— Кож ная кра і на пры мае ра-

шэн не ў за леж нас ці ад эпі дсі туа-

цыі ў са мой кра і не і маг чы мас ці 

спра віц ца з ус пыш кай ін фек цыі. Не 

ўсю ды, у ад роз нен не ад Бе ла ру сі, 

за ха ва ла ся служ ба са ні тар на-эпі-

дэ мі я ла гіч на га на гля ду. У Бе ла ру сі 

мы так са ма не мо жам вы клю чыць 

да лей ша га рос ту но вых вы пад-

каў, — пад крэс ліў экс перт.

Пры гэ тым Ба тыр Бер дык лы-

чаў звяр нуў ува гу на тое, што у 

Бе ла ру сі ня ма вы пад каў бес кант-

роль най пе ра да чы ка ра на ві ру са. 

Усе яны вы яў ле ны, і па цы ен ты іза-

ля ва ны.

— Тыя ме ры, якія пры ма юц ца ў 

Бе ла ру сі, з'яў ля юц ца да стат ко вы-

мі, — рэ зю ма ваў ён.

Але на КРА ВЕЦ.

Сты хія

На валь ніч ны фронт 
на ра біў бед

З пры чы ны пра хо джан ня ўве ча ры ў чац вер 

на валь ніч на га фрон ту з па ры ва мі вет ру да 

25 м/с па шко джа ны да хі трох жы лых да моў у 

Беразіне Мін скай воб лас ці.

Па ін фар ма цыі МНС, так са ма за фік са ва ны 63 вы-

пад кі па дзен ня дрэў: у Мін скай (24 вы пад кі), Брэсц-

кай (17), Гро дзен скай (12), Ві цеб скай (2), Го мель-

скай (1) аб лас цях і ў Мін ску (7), у вы ні ку якіх па шко-

джа ны два лег ка выя аў та ма бі лі. Па цяр пе лых ня ма.

Ра бот ні кі МНС і ін шых ар га ні за цый пра во дзі лі 

ра бо ты па рас пі лоў цы і ўбор цы дрэў, якія ўпа лі. Па 

звест ках ДВА «Бел энер га», на пра ця гу су так на 

тэ ры то рыі кра і ны пе ры я дыч на па ру ша ла ся элект ра-

за бес пя чэн не 1128 на се ле ных пунк таў. Ад клю чэн ні 

апе ра тыў на вы праў ля лі ся ава рый ны мі бры га да мі.

Па пра гно зах сі ноп ты каў моц ны ве цер маг чы мы і 

ў су бо ту, 14 са ка ві ка, ра ні цай і днём. Важ ныя па пя-

рэ джан ні ад МНС гра ма дзя не мо гуць атрым лі ваць у 

па пу ляр ных ме сен джа рах — Vіber, Telegram, а так са-

ма ў ма біль най пра гра ме «МНС: Да па мо га по бач».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

СІ ТУ А ЦЫЯ ПАД КАНТ РО ЛЕМ, 
хоць вы клю чыць да лей шы рост вы пад каў ка ра на ві ру са ў Бе ла ру сі нель га

Учо ра стар шы ня Са ве та 

Рэс пуб лі кі На тал ля КА ЧА-

НА ВА ва ўра чыс тай аб ста-

ноў цы ўру чы ла паш пар ты 

гру пе юна коў і дзяў чат, якія 

пры еха лі ў ста лі цу з роз-

ных рэ гі ё наў кра і ны. Цы-

ры мо нія ад бы ла ся ў рам-

ках усе бе ла рус кай ак цыі 

БРСМ «Мы — гра ма дзя не 

Бе ла ру сі!»

Мо ладзь пры ма лі ў Са ве це 

Рэс пуб лі кі ўжо як паў на праў ных 

гра ма дзян: сар дэч на, ура чыс та 

і сур' ёз на. За пля чы ма кож на-

га — ба гаж пэў ных да сяг нен няў 

у ву чо бе, кон кур сах, алім пі я дах, 

спар тыў ных спа бор ніц твах. Не-

вы пад ко ва ва ўра чыс тас ці так-

са ма ўдзель ні ча лі стар шы ні 

Па ста ян ных ка мі сій верх няй па-

ла ты пар ла мен та: па аду ка цыі, 

на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным 

раз віц ці Вік тар Ліс ко віч і па за-

ка на даў стве і дзяр жаў ным бу-

даў ніц тве Сяр гей Сі вец.

На тал ля Ка ча на ва шчы ра 

па він ша ва ла юна коў і дзяў чат, 

аса біс та ўру чы ла кож на му паш-

парт і па да ру нак — сцяг на шай 

дзяр жа вы. Яна пад крэс лі ла, што 

ма ла дыя лю дзі ста лі гра ма дзя-

на мі на пя рэ дад ні 75-год дзя Вя-

лі кай Пе ра мо гі, і па жа да ла ім 

быць вар ты мі па мя ці тых, хто 

аба ра няў ра дзі му і ад наў ляў яе 

пас ля вай ны.

Спі кер верх няй па ла ты на га-

да ла, што паш парт — не прос-

та па свед чан не асо бы. Гэ ты 

да ку мент на клад вае асаб лі выя 

аба вя за цель ствы на кож на га 

ча ла ве ка. Ра зам з тым, звяр ну-

ла ўва гу На та ля Ка ча на ва, у Бе-

ла ру сі ство ра ны ўсе ўмо вы для 

рэа лі за цыі мо лад дзю сва іх пла-

наў, імк нен няў, за ду мак. Гэ тыя 

га ран тыі вы раз на за ма ца ва ны 

ў Кан сты ту цыі — асноў ным за-

ко не дзяр жа вы.

Бы ло ві даць, што ма ла дыя 

лю дзі хва ля ва лі ся, ад чу ва ю чы 

важ насць і знач насць па дзеі, 

якая за ста нец ца ў іх па мя ці на 

ўсё жыц цё...

Ле а нід ТУ ГА РЫН.

СІМ ВА Л ГРА МА ДЗЯНСТВА УСЕ ДАРОГІ АДКРЫТЫЯ
Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні-

коў Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА 

ўру чыў паш пар ты юным жы ха-

рам Док шыц ка га ра ё на.

Удзель ні ка мі свя точ най цы ры мо ніі, 

пры мер ка ва най да Дня Кан сты ту цыі, 

ста лі 11 дзя цей з ся рэд ніх школ № 1 

і № 2 Док шыц, Порп лі шчан скай, Па-

раф' я наў скай, Кру леў шчын скай, Бя-

гомль скай, Сіт цаў скай ся рэд ніх школ, 

па ве дам ляе Бел ТА.

— Сім ва ліч на, што цы ры мо нія пра-

хо дзіць на пя рэ дад ні Дня Кан сты ту-

цыі, які мы ад зна ча ем 15 са ка ві ка, — 

пад крэс ліў Ула дзі мір Анд рэй чан ка, 

звяр та ю чы ся да школь ні каў. — Гэ та 

га лоў ны да ку мент кож на га ча ла ве ка. 

Для вас — пу цёў ка ў да рос лае, са ма-

стой нае жыц цё.

Па вод ле яго слоў, ня гле дзя чы на 

юны ўзрост, сва і мі доб ры мі спра-

ва мі, учын ка мі пад лет кі ўжо да ка-

за лі, што док шыц кая зям ля мо жа 

га на рыц ца імі, іх пос пе ха мі ў ву чо-

бе, спор це. Ад нак усё важ нае і ўсе 

вя лі кія пе ра мо гі ў іх яшчэ на пе ра-

дзе. Гэ та па ступ лен не ў ВНУ, но выя 

да сяг нен ні ў спор це, біз не се. «Не-

ка то рыя з вас пой дуць пра ца ваць 

у сель скую гас па дар ку, на за вод, 

хтось ці бу дзе зай мац ца на ву кай, 

ста не дып ла ма там або бу дзе ахоў-

ваць дзяр жаў ныя гра ні цы. Са мае 

важ нае, каб вы зра зу ме лі, што ў да-

лей шым усё бу дзе за ле жаць толь кі 

ад вас. Стар та выя ўмо вы для ўсіх 

ство ра ны ад ноль ка выя. Да лей усё 

за ле жыць ад ва шай ста ран нас ці, 

жа дан ня і пра ца ві тас ці. Ка лі пры-

кла дзя це на ма ган ні, бу дзе це ад каз-

ны мі людзь мі, то змо жа це па бу да-

ваць кар'е ру і шмат ча го да маг чы ся 

ў жыц ці», — пад крэс ліў Ула дзі мір 

Анд рэй чан ка.
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На слыху

У Бе ла ру сі на сён ня за рэ гіст ра ва на 27 ча ла век з вы яў ле ным РНК 

ка ра на ві ру са. Трое з іх вы зда ра ве лі і вы пі са ны са ста цы я на ра, 

24 пра цяг ва юць зна хо дзіц ца ў ін фек цый ных клі ні ках. Кры ні цай 

за хвор ван ня ста лі сем за воз ных вы пад каў — па ад ным у Го ме лі, 

Грод не і Мін скай воб лас ці, па два ў Мін ску і Ві цеб ску.


