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ТЭР МI НЫ ВЯР ТАН НЯ 
ЧЫ ГУ НАЧ НЫХ БI ЛЕ ТАЎ 

НЕ АБ МЕ ЖА ВА НЫ
У су вя зi з ка ра на вi ру сам чы гу-

нач ная ад мi нiст ра цыя Лiт вы апа-

вяс цi ла аб ча со вым пры пы нен-

нi i змя нен нi ўмоў кур сi ра ван ня 

мiж на род ных цяг нi коў i бес пе ра-

са дач ных ва го наў. Ана ла гiч ныя 

ра шэн нi пры ня ты Лат вi яй, Поль-

шчай, Укра i най, Ра сi яй у да чы нен-

нi да мiж на род ных цяг нi коў, якiя 

iдуць праз тэ ры то рыю Бе ла ру сi.

Ку ды па са жы рам звяр тац ца па вяр-

тан не гро шай за ня вы ка ры ста ныя бi ле-

ты? Цi iс ну юць ней кiя тэр мi ны для гэ та-

га? Дзе мож на ад са чыць iн фар ма цыю 

аб ад наў лен нi ру ху цяг нi коў? Ад ка зы на 

гэ тыя пы тан нi даў прэс-цэнтр Бе ла рус-

кай чы гун кi. Так, ня вы ка ры ста ныя пра-

яз ныя да ку мен ты мож на бу дзе вяр нуць 

у бi лет ных ка сах без збi ран ня да дат ко-

вых плат i збо раў. Вяр тан не пра ваз ных 

пла ця жоў па элект рон ных пра яз ных 

да ку мен тах ажыц цяў ля ец ца праз iн тэр-

нэт-рэ сурс, на якiм быў на бы ты пра яз ны 

да ку мент. Тэр мi ны вяр тан ня пра яз ных 

да ку мен таў не аб ме жа ва ны.

Пра ад наў лен не ру ху цяг нi коў бу дзе 

аб ве шча на да дат ко ва. Больш пад ра-

бяз ную iн фар ма цыю аб рас кла дзе ру-

ху цяг нi коў мож на атры маць на сай це 

www.rw.by, а так са ма ў чы гу нач ных ка-

сах i па тэ ле фо не кан такт-цэнт ра Бе ла-

рус кай чы гун кi 105.

НА ПЕ РА НОС 
АВIЯ ПА ДА РОЖ ЖА — 
НЕ КАЛЬ КI МЕ СЯ ЦАЎ

У су вя зi з сi ту а цы яй, якая па-

ста ян на мя ня ец ца, «Бел авiя» 

про сiць пра вя раць аб наў лен нi 

на сай це авiя кам па нii аб ска са-

ва ных рэй сах у су вя зi з ка ра на-

вi ру сам.

Вяр тан не срод каў або змя нен не 

да ты вы ле ту на ад ме не ныя рэй сы 

мож на бу дзе зра бiць да 31 снеж ня 

2020 го да.

«Звяр нуц ца ў ка сы, прад стаў нiц-

твы авiя кам па нii, а так са ма ў служ бу 

пад трым кi па гэ тым пы тан нi мож на 

бу дзе ў лю бы час да кан ца бя гу ча-

га го да. Не трэ ба ра бiць гэ та прос та 

за раз — усе да ныя ва ша га бi ле та за-

ха ва ны ў нас у сiс тэ ме, та му да нас 

мож на звяр нуц ца i пас ля мер ка ва най 

да ты па лё ту, на зваў шы ну мар бi ле та. 

Зме на да ты вы ле ту маг чы ма толь кi 

адзiн раз. У вас ёсць не каль кi ме ся цаў 

аб ду маць, ка лi вы хо ча це ля цець па 

гэ тым бi ле це на ступ ны раз», — рас-

тлу ма чы лi ў авiя кам па нii.

У вы пад ку зва ро ту па вяр тан нi або 

аб ме не на рэй сы, якiя вы кон ва юц ца 

i не ад ме не ныя (гру па вы або iн ды-

вi ду аль ны та рыф), вяр тан не i аб мен 

бу дуць ад бы вац ца ў ад па вед нас цi з 

пра вi ла мi та ры фу.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

IН ФАР МА ЦЫЯ 
ПА КА РА НА ВI РУ СЕ — 

НА БЯС ПЛАТ НАЙ АСНО ВЕ
З 17 са ка вi ка ўсе аба не нты ма-

бiль на га апе ра та ра life:) змо гуць 

бяс плат на тэ ле фа на ваць на тэ-

ле фо ны га ра чых лi нiй Бе ла ру сi 

па пы тан нях ка ра на вi ру са, а так-

са ма на ну ма ры эк стран ных лi-

нiй бе ла рус кiх дып ла ма тыч ных 

ве дам стваў за мя жой. Зван кi 

бу дуць бяс плат ныя на ўсiх та-

рыф ных пла нах, у тым лi ку ў 

роў мiн гу.

Ну ма ры га ра чых лi нiй па пы тан нях 

ка ра на вi ру са ў Бе ла ру сi: +375 (29) 156-

85-65; 8 (017) 334-34-68; 8 (0152) 55-25-

02; 8 (0152) 75-53-22; 8 (0212) 67-36-44; 

8 (0214) 74-39-44; 8 (0214) 57-36-44; 

8 (0216) 51-34-41 i 51-34-48.

Ся род па соль стваў Бе ла ру сi за 

мя жой бяс плат ныя бу дуць зван кi на 

эк стран ныя i га ра чыя лi нii Укра i ны, 

Поль шчы, Ра сii, Лiт вы, Лат вii, Эс то нii, 

Ка зах ста на, Тур цыi, Гер ма нii, Iта лii, 

Аў стрыi, Iз ра i ля, Егiп та, Кi тая, Вя лi ка-

бры та нii, Аў стрыi, Фран цыi, Шве цыi i 

iн шых кра iн.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

У Бе ла ру сi ка ра на вi рус 

за рэ гiст ра ва ны ўжо 

ў 36 па цы ен таў. 

На вы хад ных 

атры ма ны ста ноў чыя 

тэс ты ў чац вя рых 

бе ла ру саў, якiя 

пры бы лi з Мюн хе на, 

Амстэр да ма i Маск вы. 

Так са ма ана лi зы 

па цвер дзi лi COVID-19 

у пя цi сту дэн таў БДУ.

На га да ем, што па пя рэд-

нiя тэс ты ў сту дэн таў да лi 

ста ноў чыя вы нi кi, паў тор ныя 

ана лi зы ды яг наз па цвер дзi-

лi. Ад нак клi нiч ных пра яў у 

iх ня ма.

Што да ты чыц ца ча ты рох 

гра ма дзян, якiя пры бы лi 

з-за мя жы, то яны шпi та лi-

за ва ны ў мо мант вяр тан ня, 

iх блi жэй шыя кан так ты так-

са ма iза ля ва ны.

Та кiм чы нам, ка ра на вi рус 

за рэ гiст ра ва ны ў 36 па цы-

ен таў. Трое з iх пас ля атры-

ман ня ад моў ных вы нi каў 

ужо вы пi са ны са ста цы я на-

ра, яшчэ трое рых ту юц ца да 

вы пiс кi.

— З усiх iн фi цы ра ва ных у 

вась мi ча ла век на зi ра юц ца 

мi нi маль ныя пры кме ты iн-

фек цый на га пра цэ су, пра-

во дзiц ца не аб ход ная тэ ра-

пiя згод на з за цвер джа най 

iн струк цы яй, — рас ка за ла 

прэс-сак ра тар Мi нiс тэр-

ства ахо вы зда роўя Юлiя 

БА РА ДУН. — Адзiн з па цы-

ен таў зна хо дзiц ца ў ста не 

ся рэд няй цяж кас цi са ста-

ноў чай ды на мi кай. У ас тат-

нiх па цы ен таў сiмп то маў iн-

фек цый на га пра цэ су ня ма.

У мi нiс тэр стве па ве да-

мi лi, што за апош нiя су ткi 

вы ка на на да сле да ван не на 

ка ра на вi рус па 950 узо рах 

бiя ма тэ ры я лу. Яшчэ ка ля 

200 зна хо дзiц ца ў ра бо це. 

Уся го з па чат ку лю та га спе-

цы я лiс ты РНПЦ эпi дэ мi я-

ло гii i мiк ра бiя ло гii пра вя лi 

больш за 16 ты сяч тэс таў на 

COVID-19.

— Ха це ла ся б ад зна-

чыць, што раз мя шчэн не 

за меж ных сту дэн таў з не-

спры яль ных па ка ра на вi ру се 

кра iн у кан такт-цэнт ры ся бе 

апраў да ла. Ця пер у Мiн скiм 

аб лас ным цэнт ры ме ды цын-

скай рэ абi лi та цыi «За гор'е» 

зна хо дзiц ца 128 ча ла век, 

у азда раў лен чым комп лек-

се БДУ «Бры ган цi на» — 153, 

воль ных мес цаў цал кам да-

стат ко ва для за вяр шэн ня 

та кiх аб ме жа валь ных ме ра-

пры ем стваў, — пад крэс лi ла 

Юлiя Ба ра дун.

Па вы нi ках эпi драс сле-

да ван ня, вы яў лен ня нось бi-

таў, кан такт ных асоб, iн шых 

ме ра пры ем стваў са нi тар на-

эпi дэ мi я ла гiч на га на гля ду 

на эпi дэ мi я ла гiч ным i ме ды-

цын скiм кант ро лi зна хо дзiц-

ца 2583 ча ла ве кi, нi хто з iх 

не мае пры кмет iн фек цыi.

Але на КРА ВЕЦ.

У шэ ра гу су меж ных з Рэс пуб лi кай Бе ла русь 

кра iн уве дзе ны да дат ко выя аб ме жа ван нi, 

на кi ра ва ныя на пра ду хi лен не рас паў сюдж-

ван ня вi рус най iн фек цыi COVID-19, у тым 

лi ку за ба ро на на ўезд за меж ных гра ма-

дзян. Учо ра аб за крыц цi гра нiц аб' явi ла 

Ра сiя. Па зна ча ныя ме ры ў су меж ных кра i-

нах не аб мя жоў ва юць вы езд з iх гра ма дзян 

Белару сi.

З 00 га дзiн 01 хвi лi ны па кi еў скiм ча се 16 са ка-

вi ка 2020 го да тэр мi нам на два тыд нi не ажыц цяў-

ля ец ца про пуск на ўезд праз дзяр жаў ную гра нi цу 

Укра i ны за меж нi каў i асоб без гра ма дзян ства, 

у тым лi ку ў рам ках тран зiт на га пра ез ду.

Лiт ва ўвя ла ка ран цiн з поў на чы 16 са ка вi ка: 

за ба ро не ны ўезд на тэ ры то рыю кра i ны боль шас цi 

за меж нi каў (за вы клю чэн нем гру за пе ра воз чы-

каў, чле наў сем'яў гра ма дзян Лiт вы, асоб, якiя 

ма юць да звол на пра жы ван не i ра бо ту ў Лiт ве, 

дып ла ма таў).

Жы ха рам за меж ных кра iн, у тым лi ку гра ма дзя-

нам Бе ла ру сi, вы дзе ле ны «гу ма нi тар ны ка лi дор» 

на пра ця гу трох су так (з 16 да 18 са ка вi ка 2020 го-

да ўключ на) з маг чы мас цю пе ра сек чы тэ ры то рыю 

Лiт вы тран зi там, каб вяр нуц ца ў свае дзяр жа вы. 

З поў на чы 19 са ка вi ка ўезд на тэ ры то рыю Лiт вы 

бу дзе за ба ро не ны. Мi нiс тэр ства за меж ных спраў 

на афi цый най ста рон цы ў «Фэй сбу ку» на стой лi ва 

рэ ка мен дуе ўсiм гра ма дзя нам Бе ла ру сi, якiя жа-

да юць вяр нуц ца ў Бе ла русь, зра бiць гэ та ў тэр мiн 

да 0.00 га дзiн 19 са ка вi ка.

Па соль ства звяр та ец ца з прось бай да гра ма-

дзян Бе ла ру сi, якiя зна хо дзяц ца ў да дзе ны мо-

мант у Лi тоў скай Рэс пуб лi цы аль бо пла ну юць 

пе ра сек чы Лiт ву тран зi там, за га дзя раз лi чыць 

марш ру ты ру ху i па кла па цiц ца аб свое ча со вым 

на быц цi бi ле таў.

МЗС звяр тае ўва гу, што авiя кам па нiя «Белавiя» 

па цвер дзi ла маг чы масць бра нi ра ван ня мес цаў на 

рэй сы па марш ру це Вiль нюс — Мiнск 16, 17, 19 

i 20 са ка вi ка.

Учо ра па соль ства Бе ла ру сi ў Лiт ве ар га нi за ва-

ла да стаў ку гра ма дзян Бе ла ру сi, якiя зна хо дзi лi ся 

ў Лiт ве, па марш ру це Вiль нюс — пункт про пус-

ку «Мя дзi нiн кай». Акра мя та го, вы езд з Лiт вы 

праз пункт про пус ку «Рай гар дас-Пры вал ка» маг-

чы мы да Грод на сён ня а 13-й i 17-й га дзi нах на 

арганізаваным аўтобусе.

Так са ма з 17 па 22 са ка вi ка бу дуць ар га нi за ва-

ны што дзён ныя аў то бу сы Бя ла-Пад ляс ка — Ця-

рэс паль — Брэст. (Ад праў лен не з Бя ла-Пад ляс кi 

ў 12.00, з Ця рэс па ля — у 12.40). Для та го, каб 

тра пiць у спiс па са жы раў, не аб ход на звя зац ца з 

кон суль ствам Бела ру сi ў Бя ла-Пад ляс цы.

Гра ма дзя не Бе ла ру сi, якiя ма юць пра ва на па ста-

ян нае жы хар ства ў Поль шчы, мо гуць уе хаць у Поль-

шчу праз ад кры тыя для асаб лi ва га ру ху па гра нiч ныя 

пе ра хо ды, але пры гэ тым пад ля га юць на кi ра ван ню 

на 14-дзён ны ка ран цiн. Унут ра ны аў та ма бiль ны, чы-

гу нач ны i авiя цый ны транс парт у Поль шчы бу дзе 

функ цы я на ваць.

Мi нiс тэр ства за меж ных спраў Бе ла ру сi про сiць 

гра ма дзян, якiя апы ну лi ся ў сi ту а цыi не маг чы мас цi 

для вяр тан ня на ра дзi му, па ве дам ляць пра ся бе ў 

ад па вед ныя за меж ныя ўста но вы Бе ла ру сi або ў Мi-

нiс тэр ства за меж ных спраў для ака зан ня маг чы ма га 

са дзей нi чан ня.

Ка рыс ныя па ра ды
Ка лi бе ла рус зна хо дзiц ца за мя жой у кра i не, 

дзе вы яў ле ны вы пад кi вi рус най iн фек цыi COVID-

19, ка лi дзяр жа ва ўжо за кры ла гра нi цы, рас па ча-

ла iн шыя ме ры для аб ме жа ван ня пе ра мя шчэн ня 

лю дзей аль бо ёсць пад ста вы мер ка ваць, што та-

кiя ме ры бу дуць пры ня ты ў най блi жэй шы час, звя-

жы це ся з бе ла рус кiм па соль ствам або кон суль-

ствам у кра i не зна хо джан ня, а пры iх ад сут нас цi 

там — у най блi жэй шай кра i не, дзе яны ёсць.

Пра вер це тэр мiн дзе ян ня вi зы, на пад ста ве 

якой вы за еха лi ў за меж ную дзяр жа ву. У вы пад-

ку, ка лi тэр мiн дзе ян ня вi зы за кан чва ец ца, аба-

вяз ко ва звяр нi це ся ў бе ла рус кае па соль ства цi 

кон суль ства для вы ра шэн ня пы тан няў аб не маг-

чы мас цi ва ша га вы ез ду i да ван нi вам да дат ко ва га 

ча су без па ру шэн ня ўмоў вi зы па форс-ма жор ных 

аб ста вi нах.

Пра вер це тэр мiн дзе ян ня на яў най у вас ме ды-

цын скай стра хоў кi. Ка лi стра хоў ка ка рот ка тэр мi-

но вая цi вы ба чы це, што яе тэр мi ну дзе ян ня вi да-

воч на не хо пiць, афор мi це мяс цо вую стра хоў ку 

ад па вед на га ты пу або па пра сi це ва шых род ных 

звя зац ца са стра ха вой кам па нi яй у Бе ла ру сi, каб 

па шу каць ме ха нiзм пад аў жэн ня тэр мi ну дзе ян-

ня ва шай стра хоў кi або афарм лен ня но вай на 

ва ша iмя.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

На двор'е

Са ка вiц кiя арэ лi
Ка лi ў се ра ду на паў днё вым за ха дзе да плюс 17, 
то ў ня дзе лю ў паў ноч ных ра ё нах ужо да мi нус 10
У на шай кра i не на гэ тым тыд нi вер нец ца цяп ло, але 

да вы хад ных зноў па ха ла дае, па ве дам ля юць спе-

цыя  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.

Заўт ра бу дзе пе ра важ на без апад каў, толь кi ўдзень у 

асоб ных ра ё нах Вi цеб скай воб лас цi маг чы мыя не вя лi кiя 

ка рот ка ча со выя даж джы. Ве цер паўд нё ва-за ход нi ўме ра-

ны. Уна чы бу дзе ад мi нус 3 гра ду саў да плюс 4 гра ду саў, 

удзень — 8—15 цяп ла, а па паў днё вым за ха дзе Брэсц кай 

воб лас цi — да плюс 17 гра ду саў. У чац вер да тэ ры то рыi 

Бе ла ру сi з За ход няй Еў ро пы па ды дзе сла ба вы ра жа ны 

атмас фер ны фронт, якi пры ня се шчыль ную воб лач насць. 

Та му ўна чы па паў ноч най па ло ве, а ра нi цай i ўдзень па ўсёй 

кра i не прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Ве цер за ход нi 

ўме ра ны. Уна чы ча ка ец ца ад ну ля да плюс 6 гра ду саў, 

удзень — 7—13 цяп ла, па поўд нi Брэсц кай i Го мель скай 

аб лас цей ад плюс 14 гра ду саў да плюс 16 гра ду саў.

Праг на зу ец ца, што ў па чат ку трэ цяй дэ ка ды са ка вi ка 

праз тэ ры то рыю кра i ны пе ра мес цiц ца ха лод ны фран таль ны 

па дзел. У чац вер апад каў ён пры ня се ня шмат, але ста не ад-

цiс каць за ме жы Бе ла ру сi цёп лае па вет ра. Бу дзе воб лач на 

з пра яс нен ня мi, мес ца мi прой дуць ка рот ка ча со выя апад кi ў 

вы гля дзе мок ра га сне гу i даж джу. Уна чы i ра нi цай на асоб-

ных участ ках да рог ча ка ец ца га ла лё дзi ца. Ве цер паў ноч на-

за ход нi ўме ра ны. Тэм пе ра ту ра ўна чы скла дзе ад 3 гра ду саў 

ма ро зу да 4 цяп ла, пры пра яс нен нях — да мi нус 5 гра ду саў. 

Удзень праг на зу ец ца 5—10 цяп ла, па паў днё вым ус хо дзе 

Го мель скай воб лас цi на па ру гра ду саў цяп лей.

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

у вы хад ныя пад уплы вам па вет ра ных мас з поў на чы ў нас 

зноў па ха ла дае. Ужо ў су бо ту бу дзе воб лач на з пра яс-

нен ня мi. Мес ца мi, пе ра важ на ў паў днё вых ра ё нах кра i ны, 

прой дуць ка рот ка ча со выя апад кi ў вы гля дзе мок ра га сне гу. 

Уна чы i ра нi цай на асоб ных участ ках да рог га ла лё дзi ца. 

Ве цер паў ноч ны, паў ноч на-ўсход нi ўме ра ны. Тэм пе ра ту-

ра па вет ра ўна чы скла дзе ад ну ля да мi нус 7 гра ду саў, 

па поўд нi — да плюс 3 гра ду саў. Удзень бу дзе ад ну ля 

да 7 цяп ла. У ня дзе лю ўна чы бу дзе 1—8 ма ро зу, а ў паў-

ноч ных ра ё нах пры пра яс нен нях — да мi нус 10 гра ду саў. 

Удзень — да 8 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

На слы ху Дыягназ пацвердзіўся. 
Клінічных праяў няма

Ва ўсiх уста но вах аду ка цыi Бе ла ру сi 

ўзмоц не ны са нi тар на-пра фi лак тыч-

ныя ме ры. Пра гэ та Мi нiс тэр ства аду-

ка цыi па ве да мi ла ў сва iм афi цый ным 

Telegram-ка на ле. У на ву чаль ных уста-

но вах рэ ка мен ду ец ца аб ме жа ваць на-

вед ван нi, ад мо вiц ца ад пра вя дзен ня ма-

са вых ме ра пры ем стваў i па маг чы мас цi 

аб ме жа ваць пе ра мя шчэн нi ўнут ры са-

мiх уста ноў. Пры пер шых сiмп то мах 

пра студ ных за хвор ван няў не аб ход на 

не ад клад на па ка зац ца ўра чу.

У вы шэй шых на ву чаль ных уста но вах, каб 

па збег нуць ма са ва га збо ру лю дзей, рэ ка мен-

да ва на ад мо вiц ца ад лек цый i вы ка рыс тоў-

ваць iн шыя фор мы за ня ткаў, пра ду гле джа ныя 

ву чэб ны мi пла на мi i пра гра ма мi: прак ты ку-

мы, кан суль та цыi, ла ба ра тор ныя ра бо ты. Пад 

асаб лi вым кант ро лем бу дуць зна хо дзiц ца ўсе 

iн тэр на ты — рэ ка мен да ва на аб ме жа ваць до-

ступ у iх ста рон нiх асоб, уз мац нiць су праць -

эпiдэ мiч ныя ме ра пры ем ствы.

Бу дзе аб ме жа ва на пра вя дзен не на ву ко-

вых i куль тур на-ма са вых ме ра пры ем стваў. 

Ра зам з тым ва ўсiх уста но вах аду ка цыi 

па вi нен быць ар га нi за ва ны нар маль ны на-

ву чаль ны пра цэс.

Днём ра ней у Бе ла рус кiм дзяр жаў ным 

унi вер сi тэ це, дзе на фа куль тэ це мiж на род-

ных ад но сiн бы лi вы яў ле ны сту дэн ты, iн фi-

цы ра ва ныя ка ра на вi ру сам, бы ло пры ня та 

ра шэн не пе ра нес цi лек цый ныя кур сы для 

ўсiх фа куль тэ таў на паз ней шы тэр мiн.

Кi раў нiц тва ўнi вер сi тэ та про сiць сту дэн-

таў i вы клад чы каў уваж лi ва ста вiц ца да 

свай го ста ну зда роўя i зда роўя на ва коль-

ных i вы кон ваць усе не аб ход ныя пра вi лы 

аса бiс тай гi гi е ны i рэ ка мен да цыi Мi нiс тэр-

ства ахо вы зда роўя па пра фi лак ты цы рас-

паў сюдж ван ня вi рус най iн фек цыi.

Мi нiс тэр ства спор ту i ту рыз му так са ма 

рэ ка мен да ва ла да 6 кра са вi ка ад мя нiць 

спар тыў ныя ме ра пры ем ствы з удзе лам 

дзя цей i пад лет каў i пе ра нес цi iх на паз-

ней шыя тэр мi ны. Тое ж са мае да ты чыц ца 

i мiж на род ных спар тыў ных спа бор нiц тваў 

на тэ ры то рыi Бе ла ру сi.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

ДО МА I СЦЕ НЫ ДА ПА МА ГА ЮЦЬ
Мi нiс тэр ства за меж ных спраў Бе ла ру сi па ста ян на тры мае 

ў по лi зро ку вяр тан не да моў су ай чын нi каў

Будзь у кур се!

Не ка ран цiн, але аб ме жа ван не кан так таў


