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«Самая страшная эпідэмія
ў свеце — гэта паніка»

ЦЫТАТА ДНЯ

Учора ў Палацы Незалежнасці адбылася рабочая
нарада, прысвечаная эпідэміялагічнай сітуацыі
ў краіне. Але фармат яе быў адмысловы, набліжаны
да круглага стала: удзельнікі не атрымлівалі
даручэнні, а выказвалі свае меркаванні і прапановы,
а Прэзідэнт кожнага ўважліва выслухоўваў і, дарэчы,
усе прапановы падтрымаў.

Ігар КАРПАЎ,
доктар медыцынскіх
навук, галоўны
пазаштатны спецыяліст
па інфекцыйных
захворваннях Міністэрства
аховы здароўя:

Першапачаткова сустрэча нават задумвалася без удзелу міністра
аховы здароўя, бо кіраўнік дзяржавы добра ведае і яго пазіцыю, і тое,
як зараз працуе сістэма. Аляксандр Лукашэнка жадаў выслухаць
меркаванні менавіта экспертаў — вірусолагаў і эпідэміёлагаў — пра
тое, што яшчэ трэба зрабіць, каб не дапусціць непажаданага развіцця
падзей у сувязі з распаўсюджаннем каранавіруса COVІD-19.
І ўсё ж такі на нарадзе быў і міністр Уладзімір Каранік (ён сам настаяў, расказаў потым Аляксандр Лукашэнка), і кіраўнік Адміністрацыі
Прэзідэнта Ігар Сергеенка, і дзяржаўны сакратар Савета Бяспекі Андрэй Раўкоў, а таксама спецыялісты ў галіне эпідэміялогіі,
рэанімацыі і дыягностыкі.

«Гэта той час, калі
неабходна праявіць самае
прафесійнае і цёплае
стаўленне да нашага
пажылога пакалення.
Справа ў тым, што асноўны
кантынгент рызыкі —
гэта пажылыя людзі
з сур'ёзнымі спадарожнымі
захворваннямі. Да гэтага
кантынгенту людзей цяпер
трэба праявіць максімальную
ўвагу. Зараз вельмі шмат
залежыць ад грамадства.
Трэба паглядзець вакол
сябе, зразумець праблемы
адзінокіх людзей і прыняць
меры, каб засцерагчы іх
ад інфекцыі».
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На слыху

Прадстаўнікі туріндустрыі:

«Ніколі раней з такімі выклікамі мы не сутыкаліся»
Зараз за мяжой застаецца каля шасці тысяч беларускіх турыстаў, якія выехалі ў складзе арганізаваных груп. Прычым каля
чатырох тысяч з іх у Егіпце, і каля дзвюх тысяч — у іншых краінах. Такія звесткі прыводзіць Міністэрства спорту і турызму. Пры
гэтым пасля закрыцця граніц праблемы з вяртаннем у Беларусь
узніклі пераважна ў тых нашых суайчыннікаў, хто прылятае праз
маскоўскі аэрапорт «Унукава».

КОРАТКА
• Грузавыя аўтамабілі экалагічнага класа 6,
якія ўвозяцца ў Беларусь,
вызваляюцца ад утыльзбору і ПДВ.
• Цырымонія перадачы
алімпійскага агню прайшла
на Панафінійскім стадыёне
ў Афінах.

• Колькасць самазанятых у бытавым абслугоў ван ні на сель ніц тва
Мінскай вобласці за год
падвоілася.

страшных карцінак з натоўпамі ў
аэрапорце няма. Многія з турыстаў
працягваюць жыць у атэлях, у іх
ёсць харчаванне, сонца і мора.
З 16 сакавіка Рэспубліканскі
саюз туріндустрыі стварыў аператыўны штаб для своечасовага
інфармавання аб сітуацыі на турыс тычным рынку. Інфармацыя
пра турыстаў, якія не могуць вярнуцца ў Беларусь, збіраецца і праз
Тэлеграм-канал.
— Мы су тык нулі ся з сі туацыяй, што (з-за закрыцця граніц. — «Зв».) адбываецца ануляванне віз, білетаў, у людзей
узнікае паніка. Мы збіраем інфар-

мацыю, у тым ліку і ў нашым Тэлеграм-канале, пра турыстаў, якія не
могуць вярнуцца, і накіроўваем яе
ў ведамствы, што непасрэдна займаюцца іх вяртаннем, — расказаў
кіраўнік антыкрызіснага штаба
турагентаў Яўген АЛЬШАНСКІ.
Паводле звестак Рэспубліканскага саюза туріндустрыі, на ШрыЛанцы знаходзіцца каля 70 нашых
грамадзян, якія маюць праблемы
з вылетам, на Гаа — 96.
Праблемы цяпер адчувае і ўязны турызм. Прычым, на думку экспертаў, яны глабальныя і будуць
мець доў гія на ступствы.

— Працуюць прадстаўнікі нашых па соль стваў, функ цы я нуе
сіс тэ ма тран зіт ных ка лі до раў.
Задача вяртання нашых турыстаў з Егіпта вырашана. Праблема
ўзнікла з турыстамі, якія адправіліся на адпачынак з расійскім
тураператарам «Бібліа Глобус».
Магчыма, ён імкнецца найперш

вывезці расійскіх грамадзян і з гэтай прычыны не бярэ нашых. Мой
суб'ектыўны прагноз такі, што на
працягу най блі жэй ша га тыд ня
ўсе нашы турысты вернуцца дадому, — пракаментаваў сітуацыю
старшыня праўлення Рэспубліканскага саюза туріндустрыі
Філіп ГУЛЫЙ. — Тым больш, што

Сезонны інтарэс

З БЯРОЗАВІКАМ БУДЗЕШ —
СІЛЫ ЗДАБУДЗЕШ
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З-за анамальных кліматычных умоў сёлета сезон нарыхтоўкі
карыснага напою стартаваў на некалькі тыдняў раней, чым звычайна. Лясгасы паўднёвых рэгіёнаў пачалі яго збор у канцы лютага, цяпер работа актыўна ідзе па ўсёй краіне. У тым ліку і на ўчастках Старобінскага лясгаса, дзе на сёння сабрана звыш тысячы тон
бярозавіку. Туды і наведалася карэспандэнт «Звязды».

• У Мінскай вобласці на
аднаго беспрацоўнага прыпадае амаль 10 вакансій.

Фота БелТА.

• Расійскія навукоўцы
здолелі расшыфраваць
поў ны ге ном ка ра на віруса.
• Лазню № 1 у Мінску
адкры юць пас ля рэ канструкцыі да канца года.

Фота БелТА.

ХАЛОДНЫ РОЗУМ ВА ЎМОВАХ ПСІХОЗУ

— Зіма была вельмі цёплая, што, безумоўна, паўплывала на перыяд
пачатку руху соку. Першым стаў кляновы, але яго мы ў прамысловых
аб'ёмах не нарыхтоўваем. Затым у канцы лютага — пачатку сакавіка
пайшоў і бярозавік. Гэта самы ранні пачатак збору напою за апошнія
гады, — расказаў дырэктар Старобінскага лясгаса Антон РАМАНОЎСКІ.
Спецыялісты па лесе чакалі, што пасля бясснежнай зімы «сакавіты сезон» можа завяршыцца за два-тры тыдні. Але з улікам начных
замаразкаў нарыхтоўка бярозавага соку будзе цягнуцца
даўжэй.

СТАР. 4

ISSN 1990 - 763X

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
Ідзе падпіска на «Звязду» на II квартал 2020 года
ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

