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«Вя сёл ка-град» — та кую наз ву атры-

маў но вы са док. Ім стаў бы лы кор пус 

дзі ця ча га азда раў лен ча га ла ге ра «Чон-

каў скі бор». Ра шэн не пра рэ кан струк-

цыю бы ло пры ня та два га ды та му.

На тэ ры то рыі Чон каў ска га сель-

са ве та жы ве амаль 470 да шка лят, а 

пра ект ная ма гут насць ужо іс ну ю ча га 

сад ка — толь кі 64 мес цы. Пры гэ тым 

ён пе ра поў не ны: там ця пер 127 юных 

гра ма дзян. Мно гім баць кам да во дзіц-

ца ад во зіць ма лых у сад кі Го ме ля. Між 

тым па сё лак вель мі ак тыў на раз ві ва-

ец ца. Што год бу ду юц ца но выя жы лыя 

да мы, у пры ват нас ці, сё ле та так са ма 

рас пач нец ца но вая за бу до ва. Та му па-

доб ны са цы яль на знач ны аб' ект без-

умоў на быў не аб ход ны.

— За дзе вяць ме ся цаў рэ кан стру-

я ва лі і цал кам пе ра пла на ва лі бу ды-

нак пад са док: па коі для груп, асоб-

ныя спаль ныя па коі, спар тыў ная за ла, 

су ме шча ная з му зыч най, не вя лі кая 

коль касць служ бо вых па мяш кан няў, — 

тлу ма чыць на чаль нік ад дзе ла аду ка-
цыі, спор ту і ту рыз му Гомель ска га 
рай вы кан ка ма Але на КАВАЛЁ ВА. — 

Вель мі ак тыў на ўклю чы лі ся спон са-

ры — ганд лё выя прад пры ем ствы ра-

ё на, якія на бы лі спар тыў нае аб ста ля-

ван не, гор кі, сэн сар ныя да рож кі, су хі 

ба сейн, ды ва но выя па крыц ці... Ад мыс-

ло вае штуч нае па крыц цё хут ка з'я віц-

ца і ў спар тыў най зо не ў два ры.

Па куль но вы са док вя дзе на бор двух- 

і трох га до вых вы ха ван цаў. Старэй шыя 

дзет кі на вед ва юць іс ну ю чую да школь-

ную ўста но ву, ад нак яна пе ра поў не на, 

свед чыць су раз моў ні ца:

— Но вы са док част ко ва вы ра шае 

праб ле му, але для раз віц ця да школь-

най аду ка цыі мес цаў усё роўна яшчэ не 

хапае: больш за 150 дзя цей на вед ва-

юць сад кі ў аб лас ным цэнт ры.

На бу даў ніц тва «Вя сёл ка-гра да» вы-

дат ка ва лі 1,5 міль ё на руб лёў. На цы ры-

мо ніі ад крыц ця да школь ная ўста но ва 

атры ма ла сер ты фі кат ад Го мель ска га 

абл вы кан ка ма на на быц цё аў то бу са, 

ад рай вы кан ка ма — на ўма ца ван не 

ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы.

— Чон кі мож на на зваць го ра дам-

спа да рож ні кам аб лас но га цэнт ра, — 

ад зна чыў стар шы ня абл вы кан ка ма 

Ге надзь СА ЛА ВЕЙ. — Вя до ма, па-

сё лак яшчэ бу дзе раз ві вац ца, спат-

рэ бяц ца і дзі ця чыя са дкі. Та му ўжо 

ця пер раз гля да ец ца пы тан не аб рэ-

кан струк цыі яшчэ двух кар пу соў гэ та га 

азда раў лен ча га ла ге ра пад да школь-

ную ўста но ву на 130 мес цаў. Вар та 

ўліч ваць той факт, што тэ ры то рыя 

азда раў лен ча га ла ге ра раз ме шча на ў 

над звы чай пры го жай пры род най зо не 

і дзе ці што дзень змо гуць зна хо дзіц ца 

на све жым па вет ры.

Кі раў нік аб лас ной вер ты ка лі ўла ды 

так са ма па ве да міў жур на ліс там, што 

сё ле та на Го мель шчы не пла ну ец ца 

ўвес ці ў экс плу а та цыю яшчэ 12 са цы-

яль на знач ных аб'ек таў. Ся род іх шко-

ла ў мікра ра ё не № 21, два ба сей ны, 

па лі клі ні ка па ву лі цы Ма зу ра ва ў Го ме-

лі. У Ма зы ры ад кры ец ца дра ма тыч ны 

тэ атр, бу ду ец ца дзі ця чы са док. Так са-

ма вя дзец ца рэ кан струк цыя аб' ек таў 

ахо вы зда роўя: баль ніц у Доб ру шы і 

Хой ні ках, Го мель скай аб лас ной тубер-

кулёзнай баль ні цы.

Між тым у Го ме лі вя лі кая сям'я 

На тал лі Рад чан ка — ма ці-вы ха ва це-

ля шас ця рых дзя цей — за ся лі ла ся ў 

но вы двух па вяр хо вы ка тэдж. Гэ та 

сё мы дом ся мей на га ты пу для дзя-

цей, якія за ста лі ся без апе кі баць-

коў, што з'я віў ся ў Са вец кім ра ё не 

аб лас но га цэнт ра.

— У мя не трое сва іх дзя цей і шас-

цё ра дзя цей, на ро джа ных сэр цам, — 

рас каз вае пра сваю сям'ю На тал ля 

Рад чан ка. — Ся род пры ём ных дзя цей 

пя ці га до выя хлоп чы кі-бліз ня ты, дзве 

дзяў чын кі і двое хлоп цаў, якія ця пер 

ад па чы ва юць у са на то рыі.

У шмат дзет най ма ці двое род ных 

да рос лых дзя цей і сын, яко му дзе сяць 

га доў. Так са ма яна мае пяць унукаў.

— Мне пра па на ва лі стаць ма ці-

вы ха ва це лем для боль шай коль кас ці 

дзя цей, чым у мя не бы ло да гэ туль, — 

дадае На тал ля. — І я зга дзі ла ся.

Жан чы на ўдзяч ная ўсім, хто па да-

рыў яе друж най шум най вя лі кай ка-

ман дзе маг чы масць жыць у но вым 

утуль ным до ме. Жыл лё аб ста ля ва на 

ўсім не аб ход ным — ад бы та вой тэх ні кі 

да мэб лі. У хлоп цаў і дзяў чат асоб ныя 

вя лі кія па коі. У два ры змяс ці ла ся гуль-

ня вая пля цоў ка.

Да па мо гу ў асна шчэн ні до ма мэб ляй, 

бы та вой тэх ні кай і ін шы мі ка рыс ны мі 

рэ ча мі ака за ла звыш дзе ся ці прад пры-

ем стваў, што зна хо дзяц ца на тэ ры то рыі 

Са вец ка га ра ё на Го ме ля. Акра мя та го, 

да пе ра ез ду сям'і ў но вае жыл лё тэ ры-

то рыю ва кол но ва га до ма пры вя лі ў па-

ра дак. Так, ка лек тыў ад дзе ла аду ка цыі, 

спор ту і ту рыз му ад мі ніст ра цыі Са вец-

ка га ра ё на Гоме ля, ак ты віс ты ра ён най 

ар га ні за цыі РГА «Бе лая Русь», а так-

са ма ра бот ні кі ААТ «Кір маш» пра вя лі 

су бот нік па азе ля нен ні два ра, вы са дзі лі 

30 дрэў, пла до ва-ягад ных і дэ ка ра тыў-

ных кус тоў.

— У перс пек ты ве тут бу дзе квіт-

не ю чы сад. Дзе ці, ка лі бу дуць рас ці 

ў ім, ся род пры го жых кве так, не толь-

кі атры ма юць ста ноў чыя эмо цыі, але 

і на ву чац ца абе ра гаць пры га жосць, 

ства раць яе сва і мі ру ка мі, — упэў не-

ны шэ фы до ма ся мей на га ты пу.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА, 

фо та аў та ра.

Добрыя на ві ныДобрыя на ві ны

Дзі ця чы яс лі-сад «Вя сёл ка-град».

Свя та з му зы кай, па да рун ка мі і він ша ван ня мі адбылося ў па сёл ку 

Чон кі Го мель ска га ра ё на. Ма лень кіх на вед валь ні каў тут су стрэў 

но вы дзі ця чы яс лі-сад. Ва ўра чыс тай цы ры мо ніі яго ад крыц ця ўзяў 

удзел стар шы ня Го мель ска га абл вы кан ка ма Ге надзь Са ла вей.

Важны груз
У аў то рак у На цы я наль ны аэ ра порт Мінск пры быў 

са ма лёт Мі ніс тэр ства аба ро ны з каш тоў ным гру зам 

з Пад ня бес най. Іл-76 да ста віў у Бе ла русь гу ма ні тар-

ную да па мо гу ва гой 22 то ны.

У яе скла дзе — срод кі ме ды цын ска га пры зна чэн ня. 

Ся род іх сто кіс ла род ных кан цэнт ра та раў. Пра гэ та рас-

ка заў на мес нік мі ніст ра ахо вы зда роўя Ба рыс Анд ра сюк. 

Па доб ны апа рат здоль ны вы дзя ляць з на ва коль на га па-

вет ра ма ле ку лы кіс ла ро ду, кан цэнт ра ваць іх і вы да ваць 

плынь чыс та га ды халь на га га зу. Кан цэнт ра та ры вы ка-

рыс тоў ва юц ца пад час кіс ла род най тэ ра піі. У ад роз нен не 

ад апа ра таў са сціс ну тым кіс ла ро дам, іх экс плу а та цыя 

тан ней шая. Груз су пра ва джа лі прад стаў ні кі Мі ніс тэр ства 

па над звы чай ных сі ту а цы ях на ча ле з на мес ні кам мі ніст ра 

Ана то лем Даў га леў цам. Гу ма ні тар ную да па мо гу раз мяр-

ку юць па ўсіх рэ гі ё нах кра і ны.

Прад стаў нік Дзі ця ча га фон ду ААН (ЮНІ СЕФ) у Бе ла ру сі 

док тар Ра шэд Мус та фа Са рвар ад зна чыў, што кан цэнт ра-

та ры бы лі за куп ле ны ар га ні за цы яй су мес на з кам па ні яй 

Wаrgаmіng. Так са ма ён па дзя ка ваў ура ду Бе ла ру сі за да-

стаў ку гру зу. Зазначым, што гэ та ўжо чац вёр ты па доб ны 

рэйс з Кі тая.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

На слы хуНа слы ху

Праз 21 дзень — 
не за раз ныя

Уне се ны змяненні ў тэс ці ра ван не хво рых 
з лёг кі мі і бес сімп том ны мі фор ма мі COVІD-19

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя змя ні ла пра ві лы тэс-

ці ра ван ня па цы ен таў з лёг кі мі і бес сімп том ны мі 

фор ма мі COVІD-19. Да поў не ны па ды хо ды да ля-

чэн ня ся рэд ня цяж кіх і цяж кіх фор маў ін фек цыі, 

а так са ма пра пі са ны кры тэ рыі па ста ноў кі ды яг на зу. 

Гэ та пра ду гледж вае ад па вед ны за гад ве дам ства 

№ 557 ад 21 мая. Апуб лі ка ва ны ка мен та рыі да яго, 

якія тлу ма чаць но ва ўвя дзен ні.

Ця пер па цы ен там з лёг кі мі фор ма мі, якія не ма юць 

карана ві рус най пнеў ма ніі, на 14-я су ткі ро бяць экс прэс-тэст 

на ан ты це лы. Ка лі ён ад моў ны, баль ніч ны за кры ва юць. Ка лі 

тэст ста ноў чы, баль ніч ны за кры юць на 21-ы дзень з мо ман ту 

кан так ту з ін фі цы ра ва ным. Ра ней у та кіх вы пад ках паў тор ны 

тэст ра бі лі на 10-ы дзень, а пры ста ноў чым вы ні ку паў та ра лі 

яго кож ныя пяць дзён да атры ман ня ад моў на га.

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя рас тлу ма чы ла, што 

ПЦР-ды яг нос ты ка да зва ляе вы лу чыць фраг мен ты РНК-ві-

ру са, але гэ та не свед чыць, што ён жыц ця здоль ны. Част кі 

ві ру са мо гуць пры сут ні чаць у ар га ніз ме, але ча ла век не 

за раз ны для на ва коль ных.

У зда ро ва га ча ла ве ка ў нор ме не па він на вы яў ляц ца 

РНК-ка ра на ві ру са. Ад па вед на, ка лі пер ша сна ў па цы ен-

та вы зна ча ец ца РНК (з пра явай сімп то маў ці без іх), гэ та 

свед чыць пра ін фі цы ра ван не. Але прак ты ка па каз вае, што 

ў боль шай част кі па цы ен таў рэшт кі РНК-ві ру са пры ПЦР-

ды яг нос ты цы мо гуць вы дзя ляц ца больш за ме сяц. Во пыт 

кі тай скіх і ін шых ву чо ных сведчыць, што гэ та не жыц ця-

здоль ны ві рус, не здоль ны ка гось ці ін фі цы ра ваць.

Да сле да ван ні па каз ва юць, што вы дзе ліць і атры маць 

жыц ця здоль ны ві рус уда ва ла ся мак сі мум на 12-ы дзень 

ад мо ман ту пра яў лен ня клі ніч ных сімп то маў.

— У лі та ра ту ры не апі са на вы пад каў ін фі цы ра ван ня 

па цы ен таў праз 21 дзень ад мо ман ту клі ніч ных пра яў пры 

лёг кіх фор мах за хвор ван ня, а так са ма не да ка за на, што 

яго нось біц тва свед чыць пра здоль насць за ра жаць. Пры 

гэ тым аб лом кі ві ру са мо гуць утрым лі вац ца ў клет цы яшчэ 

да стат ко ва доў га, але жыц ця здоль ны ві рус, які мо жа за-

ра жаць, не вы дзя ля ецца, — рас тлу ма чы лі ў мі ніс тэр стве 

змя нен ні ў ды яг нос ты цы.

Та му вы ра ша на не пад вяр гаць па цы ен таў ліш ні раз 

пра цэ ду ры за бо ру маз ка, які не мае клі ніч на га зна чэн ня.

Та кім чы нам, па цы ен там з лёг кай і бес сімп том-

най фор ма мі пры ад моў ным маз ку на 14-я су ткі 

за кры ва юць баль ніч ны. Ка лі ма зок ста ноў чы, то 

баль ніч ны за кры юць на 21-ы дзень ад мо ман ту мер-

ка ва на га кан так ту.

Па звест ках на 2 чэр ве ня, у Бе ла ру сі вы яў ле на 

44 255 ча ла век са ста ноў чым тэс там на COVІD-19. З іх 

па пра ві лі ся і вы пі са ны 19 195 па цы ен таў, па мер ла 243 ча-

ла ве кі. Уся го пра ве дзе на 562 945 тэс таў. За апош нія су ткі 

пры рост но вых ін фі цы ра ва ных склаў 852 вы пад кі, 419 па-

цы ен таў па пра ві лі ся, тры па мер лі.

Але на КРА ВЕЦ.
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До нальд Трамп збі ра ец ца раз гар нуць вой скі 
ў га ра дах

Ула ды ЗША га то выя 

за дзей ні чаць вой скі для 

ад наў лен ня па рад ку ў тых 

шта тах, дзе ад бы лі ся па гро-

мы. Пра гэ та пад час свай-

го зва ро ту да на цыі за явіў 

прэ зі дэнт До нальд Трамп, 

пе рад ае агенц тва Reuters. 

Як вя до ма, апош ні ты дзень Злу ча ныя Шта ты ахоп ле ны 

ма са вы мі бес па рад ка мі, шмат ты сяч ныя пра тэс ты вы клі-

ка ла гі бель аф ра а ме ры кан ца ад рук па лі цыі. Між тым 

ста лі вя до мыя вы ні кі ўскрыц ця це ла Джор джа Флой да. 

Экс пер ты па ве да мі лі, што ён па мёр ад спы нен ня ды хан-

ня, пры чы на — сціс кан не шыі за тры ма на га, якое ўжыў 

па лі цэй скі. У ар га ніз ме Флой да, як па ве дам ляе ТАСС, 

спа сы ла ю чы ся на за клю чэн не па то ла га а на та маў, бы лі 

вы яў ле ныя сля ды ін так сі ка цыі нар ка тыч ны мі рэ чы ва мі.

Іс па нія ўво дзіць 
мі ні маль ны пра жы тач ны да ход

Са вет мі ніст раў Іс па ніі ўхва ліў пра гра му за бес пя чэн ня 

мі ні маль на га га ран та ва на га да хо ду най больш ма ла за бяс-

пе ча ным гра ма дзя нам. Як рас тлу ма чы ла афі цый ны прад-

стаў нік ура да Ма рыя Хе сус Ман тэ рэе, гэ ты крок на кі ра ва-

ны «на зні жэн не ўзроў ню бед нас ці, асаб лі ва ся род сем' яў 

з дзець мі». Па бла Іг ле сі яс, дру гі ві цэ-прэм' ер і мі ністр па 

са цы яль ных пра вах, так аб грун та ваў ра шэн не: «Пан дэ мія, 

што ві да воч на, па гор шы ла сі ту а цыю для мно гіх на шых су-

ай чын ні каў. Пра жы тач ны мі ні мум фі гу ра ваў ва ўра да вай 

пра гра ме, але ва ўмо вах пан дэ міі гэ та ста ла на дзён най 

не аб ход нас цю, та му што ты ся чы іс пан скіх сем' яў больш 

не мо гуць ча каць». Па мер да па мо гі бу дзе вар' і ра вац ца 

ад 462 да 1015 еў ра ў ме сяц; ім змо гуць ска рыс тац ца 

850 ты сяч сем' яў — ка ля 2,3 міль ё на ча ла век, ся род іх 

тра ці на — не паў на лет нія. Мі ні маль ны жыц цё вы да ход 

на ліч ва ец ца з 1 чэр ве ня.

У Кі таі знай шлі сям'ю вель мі рэд кіх гі бо наў
За апош нія паў ста год дзя 

коль касць хай нань скіх гі бо-

наў ка та стра фіч на зні зі ла ся. 

Сён ня яны жы вуць толь кі ў 

не вя лі кай па лос цы лесу на 

кі тай скім вост ра ве Хай нань. 

У кан цы 1950-х га доў на вост-

ра ве на ліч ва ла ся ка ля дзвюх 

ты сяч асо бін гэ та га пры ма та, а ўжо ў 1970-х іх за ста ва-

ла ся толь кі дзе сяць. Дзя ку ю чы пра гра ме кан сер ва цыі від 

спа дзя юц ца вы ра та ваць: па пад лі ках 2003-га ў ле се бы ло 

ўжо ка ля 30 асо бін. Хай нань скі гі бон — са мы рэд кі пры мат 

на пла не це, але ёсць шан цы на тое, што від змо жа пе ра-

адо лець кры зіс і не вы мер ці. З гэ та га пунк ту гле джан ня 

зна ход ка — доб рая на ві на.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

ПРЫ ГА ЖОСЦЬ 
У ДА ПА МО ГУ ВЫ ХА ВА ЦЕ ЛЯМ
Но вы дзі ця чы са док у ку рорт най зо не і на ва сел ле шмат дзет най сям'і ў ка тэ джы
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