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Кошт ба рэ ля наф ты 
аб ва ліў ся ні жэй за 50 до ла раў

Цэ ны на «чор нае зо-

ла та» эта лон ных ма рак 

у хо дзе пят ніч ных тар гоў 

ад чу валь на змен шы лі ся 

з-за па ніч ных на стро яў 

на рын ках з на го ды ды-

на мі кі рас паў сюдж ван ня 

кі тай ска га ка ра на ві ру са. 

Май скія ф'ю чар сы на паў ноч на мор скую наф та вую су-

месь Brеnt па тан не лі на 3,5 пра цэн та да па пя рэд ня га 

за крыц ця — да $49,93 за барэль. Гэ та ад бы ло ся ўпер-

шы ню са снеж ня 2018 го да, па ве дам ляе «Ін тэр факс». 

Больш за тое, на мі ні му ме ў хо дзе се сіі Brеnt тэс та ва ла 

ад зна ку ў $49,56 — на та кім уз роў ні наф та ганд ля ва ла ся 

25 лі пе ня 2017 го да, удак лад няе РБК. Тым ча сам кра-

са віц кія ф'ю чар сы на за ход не тэх аскі га ту нак WTІ ўпа лі 

на 4 % — да $45,22 за ба рэль. Зні жэн не ад бы ва ец ца 

шос тыя тар гі за пар. Па дзен не з па чат ку гэ та га тыд ня 

пе ра вы шае 14 пра цэн таў і з'яў ля ец ца мак сі маль ным з 

2011 го да.

Лон дан — з новым уль ты ма тумам 
Бруселю

Мяр ку ец ца, што ка лі 

на пра ця гу ча ты рох блі-

жэй шых ме ся цаў парт нё-

рам не ўдас ца вы зна чыць 

хоць бы «агуль ныя ры сы» 

па гад нен ня аб ад но сі нах 

пас ля брэк сі та, то бры тан-

цы па кі нуць стол пе ра гавораў. Іх ак тыў ная фа за стар-

туе ўжо ў па чат ку са ка ві ка. Абод ва ба кі вы сту па юць 

за ства рэн не зо ны сва бод на га ганд лю, але не мо гуць 

да мо віц ца ні пра тое, як бу дзе ажыц цяў ляц ца кант роль 

унут ры яе, ні пра тое, якім чы нам за бяс пе чыць умо вы 

для сум лен най кан ку рэн цыі біз не су. Па сло вах га лоў-

на га пе ра га вор шчы ка ЕС Мі шэ ля Барнье, за клю чэн не 

ганд лё ва га па гад нен ня за ле жыць ад та го, ці ўдас ца 

Бру се лю і Лон да ну знай сці па ра зу мен не па пы тан ні 

рыб най лоў лі. Вя лі ка бры та нія і Еў ра са юз ма юць на мер 

так са ма аб мер ка ваць парт нёр ства ў га лі не эка ло гіі, 

ін тэ ле кту аль най улас нас ці, дзярж за ку пак, транс пар ту 

і энер ге ты кі.

За фік са ва ны 
най ма гут ней шы вы бух у Су све це

Аст ра но мы за фік са ва лі 

са мую ма гут ную ўспыш-

ку энер гіі ў Су све це з 

ча соў Вя лі ка га вы бу ху. 

Не ка то рыя спе цы я ліс-

ты па раў ноў ва юць гэ тае 

ад крыц цё па знач нас ці з 

вы яў лен нем пер шых кос-

так ды на заў раў. Вы бух ад быў ся ка ля звыш ма сіў най 

чор най дзір кі ў цэнт ры га лак ты кі, ад да ле най ад Зям лі 

на 390 міль ё наў свет ла вых га доў, якая зна хо дзіц ца ў 

скап лен ні Зме я нос ца. Вы кід энер гіі быў та кі моц ны, што 

пра біў гі ганц кі пра лом у на ва коль най плаз ме. У гэ тую 

па раж ні ну маг лі б змяс ціц ца 15 га лак тык кштал ту Млеч-

на га Шля ху. Да след чы кам па куль не вя до мая пры чы на 

та ко га моц на га вы бу ху. У бу ду чы м пла ну ец ца пра вес ці 

больш дак лад ныя на зі ран ні.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

У сту дэн та з Іра на 27 лю та га тэс ты, 

пра ве дзе ныя ў ста ліч ным РНПЦ эпі-

дэ мі я ло гіі і мік ра бія ло гіі, па ка за лі на-

яў насць ві ру са 2019-nСоV, па ве да мі ла 

ўчо ра прэс-служ ба Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя. Яшчэ 22 лю та га ён рэй сам з 

Ба ку пры быў у Мінск. Людзі, якія жы лі 

на ква тэ ры ра зам з за хва рэ лым, так-

са ма шпі та лі за ва ны ў Мін скую ін фек-

цый ную баль ні цу. Са ма ме ду ста но ва з 

ра ні цы 28 лю та га за кры та на ка ран цін. 

За ня ткі ў БНТУ ад ме не ны да 15 са ка-

ві ка.

Ня гле дзя чы на тое, што за ня ткі ў аў ды-

то ры ях у БНТУ ўжо з пят ні цы вы ра ша на 

не пра во дзіць, і ў са міх бу дын ках, і по бач 

з імі ў гэ ты дзень на зі ра ец ца вя лі кая коль-

касць сту дэн таў. Ра ні цай, ка лі яны прый-

шлі на за ня ткі, ра шэн не аб ад ме не яшчэ 

бы ло не вя до ма. У пад зем ным пе ра хо дзе 

по бач з га лоў ным кор пу сам БНТУ пра да вец 

ша вер мы доў га раз маў ляе па ма біль ным 

тэ ле фо не, по тым вы ба ча ец ца: «Ма ма з-за 

мя жы тэ ле фа нуе, пе ра жы вае, пра чы та ла, 

што ў Бе ла ру сі ка ра на ві рус. А я спа чат ку 

здзіў ляў ся, ча му гэ та ў мя не сён ня за ціш-

ша — ня ма пакупнікоў». Сту дэн там у гэ ты 

дзень са праў ды не да пе ра ку саў. Зу сім по-

бач з га лоў ным кор пу сам БНТУ зна хо дзіц ца 

ін тэр нат № 3. Як ста ла вя до ма, сту дэнт з 

Іра на, у яко га ды яг нас та ва лі ка ра на ві рус, 

на вед ваў яго да та го, як у яго ўзя лі ана ліз. 

Не каль кі сту дэн таў ад туль так са ма цяпер 

пад ме ды цын скім на глядам.

Як вы яві лі хво ра га сту дэн та з Іра на, які 

ву чыц ца на пе рад апош нім кур се ме ха ні ка-тэх-

на ла гіч на га фа куль тэ та БНТУ, рас ка заў мі-

ністр ахо вы зда роўя Ула дзі мір КА РА НІК:

— Мы па ста ян на аб наў ля ем пе ра лік кра ін 

з не спры яль най эпі дэ мі я ла гіч най аб ста ноў-

кай. І з 26 лю та га ў Іра не фік са ваў ся рэз кі 

рост коль кас ці за хва рэ лых. Та кім чы нам, 

Іран быў уне се ны ў пе ра лік кра ін з не спры-

яль най эпі дэ мі я ла гіч най аб ста ноў кай. Бы-

ло да дзе на ўка зан не пра вес ці вы яў лен не і 

аб сле да ван не гра ма дзян гэ тай кра і ны, якія 

ўе ха лі ў Бе ла русь пас ля 20 лю та га. Адзін 

са сту дэн таў, які 20 лю та га на марш рут ным 

так сі пры ехаў у Ба ку, а 22-га пры ля цеў ад-

туль у Бе ла русь, быў вы клі ка ны ў 33-ю мін-

скую па лі клі ні ку. На мо мант агля ду ў яго не 

бы ло скар гаў, але мед ра бот ні ка на сця ро-

жы ла не вя лі кая тэм пе ра ту ра — 37,3 і па-

чыр ва нен не ў гор ле. Ён быў да стаў ле ны ў 

ін фек цый ную баль ні цу, дзе ў яго ўзя лі маз кі. 

Ана ліз па цвер дзіў на яў насць уз бу джаль ні-

ка з ся мей ства ка ра на ві ру саў. Ця пер мы 

вы свят ля ем, на коль кі гэ та эпі дэ мі я ла гіч на 

важ ны штам, ад ра зу ін фар му ем пра гэ та 

гра мад скасць і Су свет ную ар га ні за цыю 

ахо вы зда роўя. Акра мя та го, сту дэн ты, якія 

пра жы ва лі су мес на з гэ тым гра ма дзя ні нам 

(а ён жыў на ква тэ ры) шпі та лі за ва ны для 

ме ды цын ска га на зі ран ня. Стан ма ла до га 

ча ла ве ка зда валь ня ю чы, тэм пе ра ту ра ў яго 

не пад ні ма ла ся вы шэй за 37,4, пра во дзіц ца 

ме ды цын скае на зі ран не.

Уліч ва ю чы той факт, што 22 лю та га Іран 

яшчэ не быў уне се ны ў лік эпі дэ мі я ла гіч на 

не бяс печ ных кра ін, іра нец прай шоў стан-

дарт ныя ме ры кант ро лю, у тым лі ку пра-

вер ку цеп ла ві за рам. Пры кмет хва ро бы на 

той час у яго не бы ло, ад зна чыў Ула дзі мір 

Ка ра нік. Да та го ж у сту дэн та ня ма каш лю 

(і гэ та су ця шаль ны факт), бо ме на ві та пры 

ім ад бы ва ец ца най боль шае рас паў сю джан-

не ін фек цыі.

Тым не менш, па ве да міў мі ністр, сту дэн-

ты, якія ву чы лі ся ра зам з хво рым, а так са ма 

мед ра бот ні кі, якія кан так та ва лі з ім, пе ра ве-

дзе ны пад ме ды цын скае на зі ран не. БНТУ, 

дзе ву чыцца сту дэнт, пе ра во дзіц ца на ін ды-

ві ду аль ную пра гра му на ву чан ня. У пры ват-

нас ці, як па ве дам ляе прэс-служ ба ўні вер сі-

тэ та, за ня ткі ад ме не ны да 15 са ка ві ка.

— Мы раз мя жоў ва ем па то кі сту дэн таў, 

уся ВНУ пе ра во дзіц ца на ін ды ві ду аль ную 

пра гра му. Па коль кі іран скі сту дэнт не сам 

звяр таў ся ў па лі клі ні ку, а быў вы клі ка ны на 

пры зна ча ны час, ён не ся дзеў у чар зе і не 

кан так та ваў з вя лі кай коль кас цю асоб. Мед-

ра бот нік, які яго пры маў, і бры га да хут кай 

да па мо гі, якая да стаў ля ла яго ў ін фек цый-

ную баль ні цу, так са ма ўзя ты пад ме ды цын-

скае на зі ран не, — пад крэс ліў мі ністр.

Ула дзі мір Ка ра нік на га даў, што з ся мей-

ства ка ра на ві ру саў вя до мы ві рус Sаrs, які вы-

клі каў ус пыш ку аты піч най пнеў ма ніі, ля таль-

насць якой скла да ла да 10 %, а так са ма Mеrs, 

ара вій скі ка ра на ві рус, дзе ля таль насць бы ла 

яшчэ больш, да 30 %. Ця пе раш ні СОVІD-19 з 

усёй гру пы ка ра на ві ру саў най менш смер та-

нос ны, але най больш эпі дэ мі я ла гіч на ак тыў-

ны — ён хут чэй рас паў сюдж ва ец ца.

З 9 га дзін ра ні цы 28 лю та га Мін ская га-

рад ская клі ніч ная ін фек цый ная баль ні ца, 

ку ды ў іза ля ва ныя бок сы да стаў ле ны шпі-

та лі за ва ныя, за кры та на ка ран цін. Ува ход 

на яе тэ ры то рыю за ба ро не ны. Не вя дзец ца 

пла на вы кан суль та тыў ны пры ём па цы ен таў, 

акра мя па цы ен таў дыс пан сер на га ад дзя-

лен ня па ВІЧ і дыс пан сер на га ка бі не та па 

ге па ты тах, якія ма юць не аб ход насць у вы-

да чы ле ка вых срод каў для пра ця гу ля чэн ня, 

па пя рэдж вае сайт уста но вы.

— На сён ня эпі дэ мі я ла гіч ная сі ту а цыя 

цал кам кант ра лю е мая. На го ды для за крыц-

ця гра ніц ня ма, — ад зна чыў Ула дзі мір Кара-

н ік. — Трэ ба ра зу мець, што мы жы вём у 

ад кры тым све це, за крыць ме жы ў прын цы пе 

не маг чы ма. Да стат ко ва па гля дзець у ін тэр-

нэ це flіghtrаdаr, і вы ўба чы це коль кі са ма лё-

таў зна хо дзіц ца ў гэ ты мо мант над Еў ро пай 

і як пе ра мя шча ец ца на сель ніц тва. На ша за-

да ча — за бяс пе чыць кант роль на знеш нім 

кон ту ры кра і ны за ўсі мі, хто ўяз джае. Згод на 

з рэ ка мен да цы я мі Су свет най ар га ні за цыі 

ахо вы зда роўя, гра ні цы не рэ ка мен ду ец-

ца за кры ваць з шэ ра гу пры чын. Гэ та бу дзе 

сты му ля ваць не за кон ную і бес кант роль ную 

міг ра цыю, ка лі лю дзі ўсё роў на, ка лі ім трэ-

ба, уе дуць у кра і ну, але мі ну ю чы на шы пунк-

ты про пус ку. І ка лі яны не ле галь на ўе ха лі, 

то бу дуць ба яц ца звяр тац ца ў ме ду ста но вы. 

Гэ та мо жа пры вес ці да не кант ра лю е ма га 

рас паў сю джан ня ін фек цыі.

Але на КРА ВЕЦ.

НЕ АБЫШЛОСЯ...
У Бе ла ру сі за рэ гіст ра ва ны пер шы вы па дак ка ра на ві ру са

ЯК ЗА СЦЕ РАГ ЧЫ СЯ АД ВІ РУ СА
Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда роўя ся род мер, якія да па мо гуць за сце-

раг чы ся ад ві рус най ін фек цыі, на зы вае час тае мыц цё рук і вы ка нан не пра віл 

рэ спі ра тор най гі гі е ны пад час чхан ня і каш лю. Са чыць за чыс ці нёй рук важ на, 

бо ка лі на іх па верх ні ёсць ві рус, мыц цё з мы лам зні шчыць яго. Мыць ру кі з мы-

лам аба вяз ко ва! Пра цэ ду ра па він на зай маць не менш за 20 се кунд. Мыць вар та 

не толь кі ўнут ра ны, але і вон ка вы бок кіс цяў, а так са ма пра меж кі па між паль-

ца мі. Пас ля іх трэ ба вы цер ці руш ні ком, у гра мад скіх мес цах — па пя ро вым, і за-

крыць ім кран, не да кра на ю чы ся да яго чыс ты мі ру ка мі. Пры ад сут нас ці маг чы-

мас ці па мыць ру кі апра цоў вай це іх спір таў трым лі ва ю чы мі вад ка сця мі.

Ка лі пры каш лі ці чхан ні пры кры ваць рот да лон ню, як мы звы чай на гэ та ро-

бім, мік ро бы па тра пяць на ва шы ру кі, а з іх — на ўсё, да ча го вы да кра на е це ся. 

Та му пры каш лі і чхан ні рэ ка мен ду ец ца пры кры ваць рот па пя ро вай сур вэт кай 

ці згі бам лок ця. Ка лі каш ляе нех та ін шы, тры май це ся ад яго на ад лег лас ці, як 

мі ні мум у мет ры.

На слы хуНа слы ху

Іні цы я ты выІні цы я ты вы

Каб бе ла рус кая мо ва 
час цей «гу ча ла» ў се ці ве
У бай нэ це стар туе маш таб ная пра гра ма па пад трым-

цы бе ла рус кай мо вы. Рэа лі зуе іні цы я ты ву хос тынг-

пра вай дар HоstFlу.bу, які аказ вае па слу гі па рэ гіст-

ра цыі да мен ных ім ёнаў і раз мя шчэн ні ін тэр нэт-рэ-

сур саў у се ці ве.

Ча ка ец ца, што ўсе аў тар скія рэ сур сы, якія пуб лі ку юць 

ма тэ ры я лы на род най мо ве, атры ма юць экс клю зіў ныя ўмо-

вы раз мя шчэн ня ў се ці ве з вы ка ры стан нем су час ных воб-

лач ных тэх на ло гій.

— Мы га то вы пад тры маць аў тар скія пра ек ты, якія вы ка-

рыс тоў ва юць бе ла рус кую мо ву для транс ля цыі по гля даў, 

мер ка ван няў або ілюст ра цыі па дзей, што ад бы ва юц ца ў 

кра і не. На пад трым ку мо гуць раз ліч ваць як цал кам бе ла-

рус ка моў ныя, так і рэ сур сы, якія пуб лі ку юць ма тэ ры я лы на 

рус кай і бе ла рус кай мо вах, — пра ка мен та ваў па дзею кі раў-

нік пра ек та HоstFlу.bу Аляк сандр ХМЫЛЬ.

Каб пад тры маць бе ла рус ка моў ныя рэ сур сы, HоstFlу.bу 

га то вы даць экс клю зіў ныя ўмо вы раз мя шчэн ня на воб лач-

ным хос тын гу. Кі раў нік HоstFlу.bу пад крэс ліў, што бе ла рус-

кая мо ва да па ма гае мно гім пра ек там у бай нэ це за ха ваць 

на цы я наль ную ад мет насць, та му іх трэ ба пад трым лі ваць і 

сты му ля ваць з'яў лен не но вых ін тэр нэт-ста ро нак.

Узяць удзел у пра гра ме змо гуць пра ек ты, раз ме шча ныя 

ў да мен ных зо нах .бел і .bу. Га лоў ная ўмо ва — на яў насць 

аў тар скіх ма тэ ры я лаў на бе ла рус кай мо ве. За яў ку на ўдзел 

у пра гра ме і раз мя шчэн не на хос тын гу HоstFlу.bу мож на 

да слаць на ад рас: bеl@hоstflу.bу.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ка ля 28 асоб бы ло шпі та лі за ва на і зме шча на пад ме ды цын-

скае на зі ран не ў су вя зі з вы яў лен нем пер ша га за ваз но га 

вы пад ку ка ра на ві ру са ў Бе ла ру сь. Гэ та ад на груп ні кі і вы-

клад чы кі сту дэн та з Іра на, у яко га бы ла вы яў ле на хва ро ба, 

па са жы ры і част ка экі па жу, ра зам з які мі ён пры ля цеў у 

нашу краіну, а так са ма дзяў чы на сту дэн та і яе сям'я, з які-

мі кан так та ваў хво ры. Пра гэ та ўчо ра ўве ча ры па ве да міў 

мі ністр ахо вы зда роўя Ула дзі мір КА РА НІК.

Ана лі зы бы лі зроблены, але па куль за ра жэн ня ні ў кога са шпі-

та лі за ва ных не бы ло вы яў ле на.

— Да дзе ныя ла ба ра тор ных аб сле да ван няў па ка за лі на яў насць 

у іран ска га сту дэн та фраг мен та РНК ка ра на ві ру са. Гэ та мо жа 

азна чаць як ста дыю нось біц тва, так і тое, што па цы ент пе ра нёс 

за хвор ван не ў ся бе на ра дзі ме ў лёг кай фор ме, — ад зна чыў Ула-

дзі мір Ка ра нік.

Прад стаў нік Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя Ба тыр 

БЕР ДЫК ЛЫ ЧАЎ ад зна чыў: што ў Бе ла ру сі вы яў ле ны вы па дак 

ка ра на ві ру са не з'яў ля ец ца сюр пры зам, бо ві рус не ве дае ме жаў. 

Пы тан не ў тым, на коль кі да гэ та га га то ва кра і на.

— Мы ўба чы лі га тоў насць Бе ла ру сі: гра мад скас ці аб' яў ле на 

аб вы яў лен ні віруса, па цы ент шпі та лі за ва ны. Вель мі важ на, што 

краі  на пры мае ўсе ме ры, — ад зна чыў Ба тыр Бер дык лы чаў.

Прад стаў нік САЗ пра ін фар ма ваў, што на 28 лю та га ві рус за фік-

са ва ны ў 52 кра і нах све ту. За не па ко е насць вы клі кае яго хут кае 

рас паў сюдж ан не ў Іта ліі, Паўд нё вай Ка рэі і Іра не.

— У 81 % вы пад каў ка ра на ві рус пра ця кае ў лёг кай і ся рэд-

няй фор ме, у 14 % — у больш сур' ёз най фор ме і толь кі 5 % 

вы пад каў мо гуць пры во дзіць да смер ці, — ад зна чыў Ба тыр 

Бер дык лы чаў.

Шпі та лі за ва на 28 асоб, якія кан так та валі з хво рым


