
5 чэрвеня 2020 г.

ПЯТНІЦА
№ 108 (29222)

ISSN 1990 - 763X

• Амаль 23 ты ся чы ма-
ла дых лю дзей пла ну юць 
пра ца ўлад ка ваць ор га-
ны па пра цы, за ня тас ці 
і са ца ба ро не ле там.

• У Бе ла ру сі пла ну ец-

ца па вя лі чыць тэр мі ны 

ўста наў лен ня ін ва лід нас ці: 

з двух да трох га доў для 

пер шай гру пы і з ад на го го-

да да двух га доў для дру гой 

і трэ цяй.

• «Гом сель маш» су-
мес на з бры тан скай кам-
па ні яй Perkіns пра цу юць 
над іна ва цый ным кам-
бай нам.

• Амаль па ло ва ДТЗ 

з удзе лам ве ла сі пе дыс таў 

ад бы ва ец ца па іх ві не.

• У По лац ку знай шлі 
плін фы XІІ ста год дзя 
з вы явай му зы кан та-
блаз на.

• У Грод не зноў змя ні лі 

тэр мі ны ад клю чэн ня га ра-

чай ва ды: пла на выя ра бо-

ты на сет ках пач нуц ца ў 

лі пе ні.
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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем нясумнае лета з любімай газетай

«ДЗЯ КУЙ 
ЗА ВА ШУ ПРА ЦУ! 

ВЫ — ГЕ РОІ 
НА ЎСЕ ЧА СЫ!»

ЯК ПРА ЦУ ЮЦЬ З COVІD-ПА ЦЫ ЕН ТА МІ ДЗІ ЦЯ ЧЫЯ ЎРА ЧЫ
Ра бо та дзі ця чых па лі клі нік, гэ так жа як і да рос лых, змя ні ла ся з-за 

рас паў сюдж ван ня ка ра на ві рус най ін фек цыі. Бес кан так та вае вы мя рэн не 

тэм пе ра ту ры на ўва хо дзе, раз дзя лен не па то каў наведвальнікаў, вы яз ныя 

бры га ды для ля чэн ня COVІD-хво рых до ма — усё гэ та яшчэ ней кі час бу дзе на шай 

рэ аль нас цю. Як ле чаць дзя цей з ка ра на ві ру сам (якія, да рэ чы, пе ра но сяць гэ ту 

ін фек цыю на шмат ляг чэй, чым да рос лыя), ча му не ка то рыя сем'і да во дзіц ца 

на вед ваць з мі лі цы яй і як уда ец ца пе ра ка наць пад лет каў вы кон ваць пра ві лы 

са ма іза ля цыі, мы да ве да лі ся, за ві таў шы ў 3-ю га рад скую клі ніч ную 

дзі ця чую па лі клі ні ку Мін ска.

На свае во чыНа свае во чы

На ўва хо дзе 
па цы ен там вы мя ра юць 

тэм пе ра ту ру.

На дыш ло ле та — і ўсё змя ні ла ся. У шмат-

кі ла мет ро вай тоў шчы ат мас фе ры змя ня-

ец ца на кі ра ва насць па вет ра ных па то каў 

з паў ноч ных на паўд нё ва-за ход нія, а гэ та 

пры вя дзе да па цяп лен ня, па ве дам ля юць 

спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па 

гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў-

на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва-

коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

А вось у су бо ту цёп лая віль гот ная па вет ра-

ная ма са рас паў сю дзіц ца на ўсю тэ ры то рыю 

кра і ны. На боль шай част цы Бе ла ру сі прой дуць 

ка рот ка ча со выя даж джы, мес ца мі пра гры мяць 

на валь ні цы. Ве цер праг на зу ец ца паў днё вы, 

паўд нё ва-за ход ні ўме ра ны, пры на валь ні цах 

па ры віс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 

ад плюс 11 да плюс 16 гра ду саў. Удзень бу дзе 

па-лет ня му цёп ла: ад плюс 19 да плюс 25 гра ду-

саў, па паў днё вым ус хо дзе — да 27 цяп ла.

Ак тыў нае чэр вень скае сон ца бу дзе са гра-

ваць нас і да лей. У ня дзе лю за ха ва ец ца ўплыў 

цёп лай і віль гот най па вет ра най ма сы. Удзень 

па паў днё вым за ха дзе кра і ны на двор'е бу дзе 

вы зна чаць ат мас фер ны фронт. Воб лач на з 

пра яс нен ня мі. Удзень мес ца мі, а па Гро дзен-

скай і Брэсц кай аб лас цях на боль шай част цы 

тэ ры то рыі прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, 

у асоб ных ра ё нах пра гры мяць на валь ні цы. 

Ве цер праг на зу ец ца паў днё вы ўме ра ны, пры 

на валь ні цах па ры віс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе ад плюс 11 да плюс 17 гра ду-

саў. Удзень бу дзе 21—27 цяп ла, па паў днё вым 

ус хо дзе — да плюс 29 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных 

сі ноп ты каў, на на ступ ным тыд ні бу дзе пе ра ва-

жаць цёп лае лет няе на двор'е з ка рот кі мі на-

валь ніч ны мі даж джа мі. Тэм пе ра тур ны фон у 

нач ныя га дзі ны скла дзе ад плюс 12 да плюс 

18 гра ду саў. Удзень у ся рэ дзі не тыд ня бу дзе 

21—28 цяп ла, па паў днё вым ус хо дзе — на ват 

да плюс 30 гра ду саў. Ле та. Са праўд нае.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЛЕ ТА. СА ПРАЎД НАЕ!
На на ступ ным тыд ні 

пры пя чэ да плюс 30 гра ду саў
На двор'еНа двор'е

У се ра ду ве ча рам Аляк сандр Лу ка шэн ка пры няў 

ра шэн не аб ад стаў цы дзе ю ча га скла ду ўра да. 

Яно не ста ла не ча ка ным. За мі ну лыя амаль два 

тыд ні кі раў нік кра і ны ўжо не ад ной чы за яў ляў, 

што прад ста віць но вы склад Саў мі на. Учо ра 

лі дар дзяр жа вы агу чыў но выя ім ёны чле наў 

ура да.

ЧАС НЕ ТОЙ, КАБ НЕШ ТА ЛА МАЦЬ
«Хто за над та пе ра на пру жа ны, пра шу рас сла біц ца 

і зра зу мець: ні чо га над звы чай на га ня ма. Звы чай ная, 

я ска заў бы, тра ды цый ная сі ту а цыя, хоць і до сыць важ-

ная», — аха рак та ры за ваў па дзею кі раў нік дзяр жа вы. Ён 

зноў пад крэс ліў: зме на ўра да на пя рэ дад ні прэ зі дэнц кіх 

вы ба раў — не на ва цыя.

Да та го ж, пра цэс ра та цыі кад раў у кі раў ніц тве кра і най 

па чаў ся даў но: год пра цуе но вы мі ністр ахо вы зда роўя, 

змя ні лі ся не ка то рыя ін шыя мі ніст ры і ві цэ-прэм' ер.

Ён за пэў ніў, што ні хто з чле наў ура да, хто пра ца ваў да 

ад стаў кі, не за ста нец ца без ра бо ты. І пры вёў у прык лад 

Сяр гея Ру ма са, з якім меў раз мо ву. «Вя лі кіх прэ тэн зій у 

мя не да яго ня ма, але ча ла век хо ча зай мац ца біз не сам. 

Ён мне ска заў: ха чу за ра біць гро шы, не ма лыя гро шы, 

я ма гу іх за ра біць, — пе ра даў сут насць гу тар кі Прэ зі-

дэнт. — Ка лі ў яго ёсць, дзе гэ ты міль ён за ра біць, я бу ду 

гэ та толь кі ві таць. Не ду маю, што Ру мас з'е дзе з кра і ны 

і па вя зе гэ тыя гро шы, ён іх укла дзе тут у эка но мі ку. Але 

ўсё па він на быць сум лен на і па за ко не».

Тут ня ма ні я кай кан спі ра ло гіі, за пэў ніў 

кі раў нік дзяр жа вы. СТАР. 2СТАР. 2

«Для нас вель мі важ на ця пер, 
каб да ўла ды прый шлі па тры ё ты і пра фе сі я на лы»

Кад ра вы чац вер у Па ла цы Не за леж нас ці — 
но выя лю дзі ў Саў мі не і Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та
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