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Брэсц кая воб ласць па за хва раль-

нас цi на COVID-19 зна хо дзiц ца 

на мак сi маль ным для воб лас цi 

пла то. Мiнск, Мiн ская i Вi цеб ская 

воб лас цi яго прай шлi i iдуць на 

знi жэн не. Пра гэ та, на вед ва ю-

чы Брэсц кую воб ласць у рам ках 

рэс пуб лi кан ска га ма нi то рын гу 

ме ду ста ноў, рас ка за ла на мес нiк 

мi нiст ра ахо вы зда роўя Але на 

БОГ ДАН.

— Мiнск прай шоў вяр шы ню i iдзе 

на знi жэн не. Мiн ская i Вi цеб ская воб-

лас цi — так са ма. Фак тыч на 40—45 % 

на сель нiц тва кра i ны гэ ты этап прай-

шлi. Ка лi прой дзе i Брэсц кая воб ласць, 

у нас бу дзе блi жэй да 60 %. Сён ня 

Брэсц кая воб ласць зна хо дзiц ца на 

мак сi маль ным для рэ гi ё на пла то. Яшчэ 

ней кi час яна бу дзе тут зна хо дзiц ца, 

по тым пой дзе ўнiз, — за явi ла на мес-

нiк мi нiст ра.

Але на Бог дан пад крэс лi ла, што ўсе 

рэ гi ё ны па-роз на му ўсту па лi ў эпi дэ мi я-

ла гiч ны пра цэс. Па чы наў ся ён з Вi цеб-

ска, по тым да лу чы лi ся Мiнск i Мiн ская 

воб ласць. За тым — Брэсц кая, прак-

тыч на па ра лель на з ёй i Гро дзен ская 

воб ласць. Пас ля па чаў Го мель скi рэ гi-

ён, i най мен шыя на сён ня па каз чы кi на 

Ма гi лёў шчы не.

— Усе воб лас цi пра хо дзяць пэў ныя 

эта пы раз вiц ця гэ та га пра цэ су. Са мае 

га лоў нае, што нам уда ло ся ме ра мi па 

iза ля цыi кан так таў пер ша га ўзроў ню i 

хво рых, у якiх бы ла вы яў ле на iн фек цыя 

з лёг кiм цi бес сiмп том ным ця чэн нем, 

не да пус цiць ла вi на па доб на га рос ту 

за хва раль нас цi, — ад зна чы ла су раз-

моў ца.

На мес нiк мi нiст ра звяр ну ла ўва гу 

на тое, што Брэсц кая воб ласць цал кам 

га то ва да ака зан ня да па мо гi па цы ен-

там з COVID-19. Ма нi то рын га вая гру па 

на ве да ла не каль кi ам бу ла тор на-па лi-

клi нiч ных уста ноў i па зна ё мi ла ся з ра-

бо тай баль нi цы хут кай ме ды цын скай 

да па мо гi Брэс та i Брэсц кай га рад ской 

баль нi цы № 1. На сён ня рэ сур саў рэ гi ё-

на да стат ко ва: ёсць сва бод ныя апа ра-

ты штуч най вен ты ля цыi лёг кiх, да стат-

ко ва пунк таў пад клю чэн ня кiс ла ро ду, 

пры не аб ход нас цi мо гуць быць раз-

гор ну ты да дат ко выя лож кi. Воб ласць 

пра цуе ў рэ жы ме шпi та лi за цыi амаль 

усiх па цы ен таў з пнеў ма нi я мi.

Але на Бог дан звяр ну ла ўва гу на 

ме ры аса бiс тай бяс пе кi — фi зiч нае 

дыс тан цы я ван не, на шэн не ма сак у 

мес цах збi ран ня вя лi кай коль кас цi лю-

дзей, най перш у ганд лё вых цэнт рах, 

гра мад скiм транс пар це.

— Ха чу па пра сiць гра ма дзян пры-

трым лi вац ца мер са цы яль на га, фi зiч-

на га дыс тан цы я ван ня, каб збе раг чы 

ся бе i блiз кiх. Перадусім па бе раг чы 

трэ ба па жы лых лю дзей з цяж кi мi па-

та ло гi я мi — перш за ўсё з цук ро вым 

дыя бе там, ар тэ рыя льнай гi пер тэн-

зi яй, лiш няй ва гой. Не на вед вай це 

гэ тых лю дзей, ка лi ма е це пры кме ты 

пра студ на га за хвор ван ня. А са мае га-

лоў нае — свое ча со ва звяр тай це ся да 

ўра ча, — за клi ка ла на мес нiк мi нiст ра.

Па звест ках на 8 чэр ве ня, у Бе ла ру сi 

вы яў ле на 49 453 ча ла ве кi са ста ноў чым 

тэс там на COVID-19. Па пра вi лi ся i вы пi-

са ны 23 880 па цы ен таў, 276 хво рых за 

час рас паў сюдж ван ня iн фек цыi па мер-

лi. Пра ве дзе на 632 993 тэс ты. За апош-

нiя су ткi пры рост склаў 823 но выя вы-

пад кi, вы пi са на 233 па цы ен ты, се мя рых 

вы ра та ваць не ўда ло ся. За 7 чэрвеня 

пра ве дзе на 10 680 тэс таў.

Але на КРА ВЕЦ.

У га ра чай плы нi
На пра ця гу тыд ня бу дзе тры мац ца 
тэм пе ра ту ра да плюс 33 гра ду саў

Пас ля ана маль на ха лод на га мая мы ўжо i не ча ка лi 

та ко га iмк лi ва га па цяп лен ня. Рэз кае па вы шэн не 

тэм пе ра ту ры ў кра i ну пры нес лi паў днё выя вет ры. 

Ця пер нач ныя тэм пе ра ту ры вы шэй шыя, чым у ся-

рэ дзi не дня ты дзень та му. На пра ця гу гэ та га ра-

бо ча га тыд ня ча ка ец ца пе ра ва га паўд нё ва-ўсход-

ня га вет ру, якi пры ня се ў Бе ла русь яшчэ больш 

цёплае па вет ра з Каў ка за i за ход ня га ўзбя рэж жа 

Чор на га мо ра. Ва ўсёй Еў ро пе ме на вi та тут ця пер 

на зi ра ец ца ачаг са мых вы со кiх тэм пе ра тур. Та му 

на боль шай част цы тэ ры то рыi кра i ны ўста лю ец ца 

га ра чае на двор'е, якое бу дзе ў нас да кан ца тыд ня, 

па ве дам ля юць спе цы я лiс ты Рэс пуб лi кан ска га цэнт-

ра па гiд ра ме тэа ра ло гii, кант ро лi ра дые ак тыў на га 

за брудж ван ня i ма нi то рын гу на ва коль на га ася род-

дзя Мiнп ры ро ды.

У се ра ду ча ка ец ца пе ра мен ная воб лач насць, у за ход нiх 

ра ё нах бу дзе воб лач на з пра яс нен ня мi. Уна чы ў асоб ных 

ра ё нах, а ўдзень на боль шай част цы тэ ры то рыi кра i ны 

прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Мес ца мi праг на зу-

юц ца на валь нi цы. Ве цер бу дзе ня ўстой лi вы ўме ра ны, пры 

на валь нi цах па ры вiс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла-

дзе ад плюс 15 гра ду саў да 20 цяп ла, удзень — ад плюс 

24 гра ду саў па паў ноч ным за ха дзе да плюс 32 гра ду саў 

па паў днё вым ус хо дзе кра i ны.

Па чы на ю чы з чац вяр га на тэ ры то рыю кра i ны хлы не 

хва ля су пер цяп ла. У гэ ты дзень бу дзе пе ра мен ная воб-

лач насць. Уна чы ў асоб ных ра ё нах, удзень пе ра важ на па 

за ха дзе кра i ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Мес-

ца мi ча ка юц ца на валь нi цы. Ве цер праг на зу ец ца паўд нё-

ва-за ход нi ўме ра ны, пры на валь нi цах па ры вiс ты. Тэм пе ра-

ту ра па вет ра ўна чы бу дзе ад плюс 15 да плюс 21 гра ду са, 

удзень со ней ка пры грэе да плюс 27—33 гра ду саў. Да рэ чы, 

та кi тэм пе ра тур ны фон на 4—9 гра ду саў пе ра вы шае клi-

ма тыч ную нор му. Ана маль на цёп лай ча ка ец ца i пят нi ца. 

У гэ ты дзень, 12 чэр ве ня, мес ца мi па кра i не прой дуць 

ка рот ка ча со выя лет нiя даж джы, пра гры мяць на валь нi цы. 

Ве цер бу дзе за ход нi ўме ра ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе ўсё тыя ж 15—20 цяп ла, а ўдзень — ад плюс 26 

да плюс 33 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд нiх пра гно заў ай чын ных сi ноп ты каў, 

у най блi жэй шыя вы хад ныя ха лод ны ат мас фер ны фронт, 

якi бу дзе ру хац ца ў на прам ку на цэнт раль ную част ку Расii, 

за кра не i поў нач на шай кра i ны, та му тут ста не свя жэй, 

а па поўд нi Бе ла ру сi яшчэ за тры ма ец ца вель мi га ра чае 

на двор'е.

Сяр гей КУР КАЧ.

Будзь у кур се!

На ву чан не па він на 
пра цяг вац ца

Плат фор ма па ар га ні за цыі ма са вай ан лайн-аду ка-

цыі Coursera ад кры ла сту дэн там па ўсім све це бяс-

плат ны до ступ да сва іх кур саў.

У Coursera за яві лі, што за пус ці лі ак цыю з-за сі ту а цыі 

з ка ра на ві ру сам. «Амаль 70 пра цэн таў сту дэн таў па ўсім 

све це па цяр пе лі пас ля за крыц ця кам пу саў і пры пы нен ня 

воч на га на ву чан ня з-за пан дэ міі. Ні хто не ве дае, ка лі яны 

змо гуць вяр нуц ца да паў на вар тас на га воч на га на ву чан ня. 

Акра мя та го, у су вя зі з ад ме най сё ле та боль шас ці лет ніх 

ста жы ро вак сту дэн ты за не па ко е ныя тым, як та кі пра цяг лы 

пе ра пы нак у ву чо бе ада б'ец ца на іх маг чы мас ці па чаць па-

спя хо вую кар' е ру. На ву чан не па він на пра цяг вац ца, на ват 

ка лі кам пу сы за чы не ныя. У гэ ты цяж кі час больш за міль ён 

сту дэн таў ВНУ ўжо па ча лі вы ка рыс тоў ваць Coursera, і нас 

на тхняе тая ро ля, якую мы мо жам ады граць у змяк чэн ні 

на ступ стваў пан дэ міі, — га во рыц ца ў па ве дам лен ні. — Мы 

ўпэў не ныя, што плат фор ма Coursera for Campus — гэ та 

ма гут ны рэ сурс, здоль ны эфек тыў на пад тры маць усе вы-

шэй шыя на ву чаль ныя ўста но вы ва ўмо вах гла баль най 

эпі дэ міі ка ра на ві ру са».

Атры маць бяс плат ны до ступ да кур саў на аду ка цый най 

плат фор ме Coursera мо гуць дзе ю чыя сту дэн ты і вы пуск-

ні кі 2020 го да з па цвер джа ны мі ад ра са мі элект рон най 

пош ты на да ме нах ВНУ. Ка лі ўні вер сі тэт за рэ гіст ра ва ны 

на плат фор ме, у яго сту дэн таў з'я віц ца до ступ да 3800 

кур саў, 150 ін тэр ак тыў ных пра ек таў, 400 спе цы я лі за цый 

і 11 пра фе сій ных пра грам сер ты фі ка цыі.

За піс на кур сы ад кры ты да 31 лі пе ня. Прай сці вы бра-

ныя пра гра мы трэ ба да 30 ве рас ня. Пас ля гэ тай да ты ў 

сту дэн таў за ха ва ец ца бяс плат ны до ступ толь кі да ін тэр-

ак тыў ных пра ек таў з га лі но вы мі экс пер та мі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Да ве да ма чле наў Са ве та Рэс пуб лi кi 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь
10 чэр ве ня 2020 го да ў 15.00 у за ле па ся джэн няў Са-

ве та Рэс пуб лi кi (вул. Чыр во на ар мей ская, 9) ад бу дзец ца 
па ся джэн не дру гой се сii Са ве та Рэс пуб лi кi На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь сё ма га склi кан ня.

Што да па ма гае вы да вец твам 

тры мац ца на пла ве ў ця пе-

раш нiх умо вах? Га лоў ны 

рэ дак тар ра сiй ска га вы да-

вец тва «Ху до жест вен ная ли-

тература» пе ра ка на ны, што 

«рус кую лi та ра ту ру кор мiць 

Пуш кiн». Тое са мае, ад зна-

чае ды рэк тар ай чын на га вы-

да вец тва «Мас тац кая лi та ра-

ту ра» Алесь Ба дак, спра вяд-

лi ва ў да чы нен нi да бе ла рус-

кiх кла сi каў, якiя, асаб лi ва ў 

ду хоў ным пла не, сілкуюць i 

вы даў цоў, i на шчад каў. Не-

здар ма ся род кнiж ных на вi-

нак, якiя ўба чы лi свет да 75-год-

дзя Вя лi кай Пе ра мо гi, — апо вес цi 

Ва сi ля Бы ка ва i хрэс та ма тый ныя 

вер шы вя до мых аў та раў. Але не 

толь кi яны.

Так, пад вок лад кай збор нi ка «Паэ-

зiя пе ры я ду Вя лi кай Ай чын най вай ны» 

(19-ы том у се рыi «За ла тая ка лек цыя 

бе ла рус кай лi та ра ту ры») са бра ныя 

50 аў та раў — як кла сi каў, так i ма ла-

вя до мых лi та ра та раў, а так са ма паэ-

таў, якiя за гi ну лi на фран тах Вя лi кай 

Ай чын най вай ны. У кнi га збо ры «На-

пi са нае за ста ец ца» ў ла ка нiч ным, але 

та му асаб лi ва эфект ным афарм лен-

нi пе ра вы да дзе ныя тры з най леп шых 

апо вес цяў Ва сi ля Бы ка ва — «Знак бя-

ды», «Абел iск» i «Жу раў лi ны крык». 

Унi каль ная кнi га — збор нiк «Мы жы-

лi ў буд нях ба раць бы», ку ды ўвай шлi 

ўрыў кi ва ен ных дзён нi каў ад ра зу ча-

ты рох бе ла рус кiх аў та раў, свед каў i 

не па срэд ных удзель нi каў Вя лi кай Ай-

чын най вай ны. Яны за пом нi лi i па ка-

за лi той страш ны час з роз ных ба коў 

i геа гра фiч ных пунк таў: Мi ко ла Ло бан 

ва я ваў на Ле нiн град скiм фрон це, Ан-

тон Алеш ка ў якас цi ва е ну ра ча слу жыў 

спа чат ку на За ход нiм, а по тым на 3-м 

Бе ла рус кiм фрон це, Вi са ры ён Гар бук 

у ра дах Чыр во най Ар мii ва я ваў пад 

Маск вой, вы зва ляў Бе ла русь i Поль-

шчу, браў Бер лiн, а Пётр Вал ка да еў 

удзель нi чаў у пар ты зан скiм ру ху на 

Ма гi лёў шчы не.

Адзiн з су час ных аў та раў, якiя за-

кра на юць тэ му Вя лi кай Ай чын най вай-

ны, — стар шы ня Ма гi лёў ска га аб лас-

но га ад дзя лен ня Са ю за пiсь мен нi каў 

Бе ла ру сi Алесь Ка зе ка, кнi га яко га 

«Пес ня род най зям лi» так са ма ўба чы ла 

свет ня даў на. «Ка лi да нас тра пiў 

ру ка пiс Але ся Ка зе кi, я зра зу меў, 

што так глы бо ка пра вай ну не змог 

бы на пi саць ча ла век, у сям'i яко га 

не ад бы ло ся страш най тра ге дыi... 

Паэ ма «Ма рый ка», ге ра i ня якой 

цу дам за ста ла ся жыць, у той час 

як спа лi лi яе род ную вёс ку i ўсiх 

блiз кiх, — твор, на пi са ны сэр цам. 

I ме на вi та та кiя тво ры, мне зда ец-

ца, са мыя жы ву чыя», — за зна чыў 

кi раў нiк вы да вец тва «Мас тац кая 

лi та ра ту ра» Алесь Ба дак. Сам жа 

аў тар рас ка заў, што паэ ма пры-

све ча на жы ха рам усiх спа ле ных 

бе ла рус кiх вё сак, а за асно ву ўзя-

тая тра ге дыя вёс кi Бор кi Кi раў ска га 

раё на, у якой 15 чэр ве ня 1942 го да 

толь кi па афi цый ных звест ках бы-

ло спа ле на 1800 ча ла век (а па вод ле 

спра ва здач гiт ле раў скiх кар нi каў лiч ба 

яшчэ боль шая — 2027 ах вяр)... «Але 

асноў най ма ёй мэ тай бы ло не толь-

кi i не столь кi пе ра даць гэ ты пя ку чы, 

не пра хо дзя чы боль, — ска заў Алесь 

Ка зе ка, — коль кi па ка заць, што ёсць 

вы шэй шая сi ла, якая дае пра цяг жыц-

цю на Зям лi...» Акра мя паэ мы «Ма рый-

ка», у кнi гу ўвай шлi паэ ма «Ме ду нi ца», 

фi ла соф ская i гра ма дзян ская лi ры ка, 

паэ тыч ныя апа вя дан нi.

У вы да вец тве «Мас тац кая лi та ра ту-

ра» так са ма анан са ва лi но вую кнiж ную 

се рыю «Час паэ зii» — як мяр ку ец ца, 

не каль кi вы дан няў з яе ўба чаць свет 

ужо сё ле та.

Вiк то рыя ЗА ХА РА ВА.

У мi лi цыю Ган ца вiч звяр ну-

ла ся пен сi я нер ка з за явай аб 

знiк нен нi буй ной су мы на яў-

нас цi. Срод кi на ле жа лi яе му-

жу, якi на пя рэ дад нi аб на явiў 

бан каў скi ра ху нак.

Па iн фар ма цыi МУС, муж чы-

на ка ля двух га доў жыў у аг ра га-

рад ку, да гля даў са ста рэ лую ма цi. 

Пас ля яе смер цi вы ра шыў вяр нуц-

ца на ра дзi му, пе рад гэ тым зняў-

шы ўсе свае збе ра жэн нi — амаль 

11 ты сяч руб лёў. Па тэ ле фа на ваў 

сва я кам, рас ка заў, дзе бу дуць за-

хоў вац ца гро шы, i... па мёр.

Ка лi тыя пры еха лi ў дом i не 

знай шлi на яў нас цi, то вы клi ка лi 

мi лi цыю. Апе ра тыў нi кi раз гле дзе-

лi роз ныя вер сii i ўста на вi лi ко ла 

асоб, якiя ма юць да чы нен не да 

кра дзя жу.

Мi лi цы я не ры вый шлi на ра сi ян-

ку, якая пра цуе са цы яль ным ра-

бот нi кам. У жан чы ны быў ключ, 

i яна ве да ла пра буй ную су му — 

род ныя на пя рэ дад нi пры ез ду пра-

сi лi яе па шу каць гро шы. Паз ней 

жан чы на пры зна ла ся, што пад час 

пры бор кi нi бы та вы пад ко ва ве нi-

кам вы ме ла по лi эты ле на вы па кет 

са збе ра жэн ня мi з-пад тум бач кi.

Скра дзе ныя руб лi апе ра тыў нi кi 

вы явi лi ў яе два ры: скру так у сло i-

ку жан чы на за ка па ла ў хля ве.

За ве дзе на кры мi наль ная 

спра ва за кра дзеж у буй ным па-

ме ры.

Жан чы ну шу ка лi ў ле се 
амаль два днi

У Ма гi лёў скi РА УС звяр нуў ся жы хар го ра-

да, якi па ве да мiў, што яго 72-га до вая ма цi 

за блу ка ла ў ле се.

Вы свет лi ла ся, што жан чы на ад пра вi ла ся на 

да чу, раз ме шча ную ў вёс цы Га лы нец Ма гi лёў-

ска га ра ё на, але, па мы лiў шы ся, вый шла з элект-

рыч кi не на той стан цыi. Вы ра шыў шы са ма стой на 

да брац ца да свай го дач на га ўчаст ка, пен сi я нер ка 

пай шла це раз лес, ад нак за блу ка ла.

Як па ве дам ляе УУС Ма гi лёў ска га абл вы кан ка ма, 

у по шу ках жан чы ны бра лi ўдзел су пра цоў нi кi мi лi цыi, 

МНС, кi но лаг i ва лан цё ры по шу ка ва-вы ра та валь-

на га атра да «Сi му ран» — уся го ка ля 100 ча ла век. 

Ней кi час пен сi я нер ка пад трым лi ва ла су вязь праз 

ма бiль ны тэ ле фон, ад нак за тым ён раз ра дзiў ся.

Жан чы ну ўда ло ся знай сцi на на ступ ны дзень, 

за раз яна ў бальніцы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Здарэнні

На двор'е

Брэст чы на вый шла на пла то
Воб ласць пра цуе ў рэ жы ме шпi та лi за цыi амаль усiх па цы ен таў з пнеў ма нi я мi

На па лi цу

ПРАЎ ДА ВАЙНЫ — У ПАЭ ЗII I ПРО ЗЕ

ГРО ШЫ ЗА КА ПА ЛА Ў ХЛЯ ВЕ


