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СУР' ЁЗ НАЯ ПА ПЕР КА
Баль ніч ны ліст — да ку мент, які 

па цвяр джае ча со вую не пра ца здоль-

насць ра бот ні ка. Та кая пра ну ма ра-

ва ная, стро гай спра ва здач нас ці і 

за хоў ван ня па пер ка дае пра ва на 

апла ту ча су хва ро бы. Та кім чы нам, 

баль ніч ны ліст да юць гра ма дзя нам, 

якія пра цу юць пры ча со вай не пра-

ца здоль нас ці. Тым, хто не мо жа 

пра ца ваць па ста ян на, пры зна ча юць 

гру пу ін ва лід нас ці.

З гэ та га ідуць пер шыя ўка зан ні, 

ка му вар та звяр тац ца па баль ніч ны, 

а ка му яго ўсё роў на не да дуць. На-

прык лад, прый шоў хло пец Пе ця з 

па хмел ля да док та ра і па скар дзіў ся 

на боль у га ла ве. А ана лі зы па ка за-

лі, што ў яго ал ка голь у кры ві.

Ад нак за ка на даў ства на гэ ты 

конт знач на скла да ней шае: баль ніч-

ны вы да юць толь кі тым, хто пра цуе 

афі цый на і з чый го за роб ку пла цяць 

унёс кі ў Фонд са цы яль най аба ро ны 

на сель ніц тва (ФСАН) Мі ніс тэр ства 

пра цы і са цы яль най аба ро ны. Тут 

трэ ба ад зна чыць адзін прын цы по-

вы мо мант, бо па баль ніч ным ліс це 

вы плач ва юц ца не срод кі прад пры-

ем ства, а гро шы Фон ду са цы яль най 

аба ро ны.

І яшчэ. Па пе ру аб ча со вай не пра-

ца здоль нас ці мож на атры маць не 

толь кі ў вы пад ку ўлас най хва ро бы, 

але так са ма па хва ро бе дзі ця ці і для 

до гля ду за ін ва лі дам І гру пы.

КА МУ ГЭ ТЫ ДА КУ МЕНТ 
НЕ ДА ДУЦЬ?

Баль ніч ны ліст не да дуць бес пра-

цоў на му, за вы клю чэн нем пе ры я ду 

ўдзе лу ў гра мад ска ка рыс ных пра-

цах. Та кі да ку мент на дзі ця мо гуць 

не даць на ват ма ці, якая пра цуе, 

ка лі до ма зна хо дзіц ца зда ро вы і 

не пра цу ю чы та та.

Ёсць яшчэ адзін ва ры янт — баль-

ніч ны мо гуць даць у ме ду ста но ве, 

але не апла ціць на ра бо це. Як па-

ка за на вы шэй, срод кі для апла ты 

баль ніч на га бя руць з ФСАН. Але 

ка лі за ра бот ні ка яшчэ не пла ці лі 

ў фонд, то і аплач ваць баль ніч ны 

ліст ня ма чым. Ад нак гэ та не ўсе-

агуль нае пра ві ла: ёсць ка тэ го рыі, 

на прык лад ма ла дыя спе цы я ліс ты, 

якім мо гуць аплач ваць баль ніч ныя 

з пер ша га дня.

КОЛЬ КІ МОЖ НА 
«ЗА РА БІЦЬ» 
НА БАЛЬ НІЧ НЫМ 
ЛІС ЦЕ?

Баль ніч ны вы да юць у па лі клі ні ках 

і ін шых ме ды цын скіх уста но вах — 

ця пер не толь кі ў дзяр жаў ных, але і ў 

не ка то рых пры ват ных ме ды цын скіх 

цэнт рах. Для вы да чы баль ніч на га 

ліс та па трэ бен паш парт хво ра га або 

да ку мент, які яго за мя няе.

А ця пер са мае ці ка вае. Прын цы-

пы пла ты па та кіх па пе рах так са-

ма ма юць свае асаб лі вас ці. Поў ны 

стап ра цэнт ны нар ма тыў зар пла ты 

па баль ніч ным апла цяць пры хва-

ро бе дзя цей і па чы на ю чы з 13-га 

дня ўлас най хва ро бы ра бот ні ка. Як 

так? А ка лі я з вя лі кай тэм пе ра ту рай 

пра ва ляў ся ўся го ты дзень-паў та ра? 

Вы ба чай це, атры ма е це 80 % ад ва-

ша га ся рэд ня га за роб ку. Але і гэ та 

яшчэ не ўсё.

За па ру шэн не пры зна ча на га 

ўра чом рэ жы му баль ніч ны мо гуць 

апла ціць у па ме ры 50 %. А ка лі хва-

ро ба ўзнік ла на фо не ал ка го лю або 

нар ко ты каў, то пер шыя шэсць дзён 

хва ро бы не апла цяць зу сім, а за тым 

пой дзе па ла він ная апла та. Так што 

ля чыць пра сту ду ал ка го лем ка тэ га-

рыч на не рэ ка мен ду ец ца.

Да рэ чы, не мо гуць раз ліч ваць на 

апла ту хва ро бы тыя ра бот ні кі, якія 

зна хо дзяц ца ў ад па чын ку за свой 

кошт або па ву чо бе. Не апла цяць 

баль ніч ны і тым, хто не за крыў яго 

ва ўста ноў ле ным па рад ку.

ХВА РЭ ЕМ 
ПА ЗА КО НЕ, І КА МУ 
ГЭ ТА НЯ ВЫ ГАД НА?

Га лоў ным ма ты вам па во дзін хво-

ра га, вя до ма, па ві нен быць кло пат 

пра зда роўе. Усіх без вы клю чэн-

ня не па ко іць, ка лі на пра цу амаль 

«пры паў зае» ін фек цый ны хво ры 

ўвесь у «чы хах». Але ўсё-такі бы-

ва юць сі ту а цыі, ка лі хва ро ба не 

асаб лі ва пе ра шка джае пра цы, ка лі 

ёсць маг чы масць узяць аплат ны вы-

хад ны або, каб не па кі нуць ад на го 

за хва рэ лае дзі ця, «вы пі саць» на не-

каль кі дзён ба бу лю ці цёт ку.

Ёсць тры мо ман ты, ка лі баль ніч-

ны браць вы гад на. Ка лі ня ма па-

блі зу ба бу лі, адзін з баць коў, у ка го 

за хва рэ ла дзі ця, сме ла не ідзе на 

пра цу і атрым лі вае ўсе гро шы па 

зар пла це. У па лі клі ні ку аба вяз ко-

ва трэ ба сха дзіць та му, хто за хва-

рэў пад час аплат на га пра цоў на га 

вод пус ку. На баль ніч ны аба вяз ко ва 

вар та іс ці ўсім сур' ёз на за хва рэ лым. 

Паў на вар тас на пра ца ваць яны ўсё 

роў на не змо гуць.

Ня ма сэн су звяр тац ца па баль-

ніч ны тым, хто пра цуе не афі цый на, 

хто не мае паш пар ту або па свед-

чан ня асо бы, і тым, хто «хва рэе» 

на... ля но ту. Ка лі ча ла век ня даў-

на ўлад ка ваў ся і яшчэ не атрым-

лі ваў зар пла ту (не бы ло вы плат у 

ФСАН), баль ніч ны яму да дуць, але 

мо гуць не апла ціць: не бу дзе ба зы 

для на лі чэн ня пла ты. Ка лі хва ро ба 

не ўяў ля ец ца сур' ёз най і пра цяг лай, 

то мо жа быць вы гад на не пра во-

дзіць не каль кі дзён до ма з част ко-

вай апла тай стаў кі, а пе ра нес ці вы-

хад ныя, узяць не каль кі дзён у кошт 

ад па чын ку. Ка лі, вя до ма, ёсць та кая 

маг чы масць.

Ня вы гад на хва рэць, ка лі пра цу-

еш у ся рэд ня га і дроб на га пры ват ні-

ка. І вось ча му. Мой доб ры зна ё мы 

(яму ка ля 50 га доў) уладкаваўся 

пра даў цом элект ро ні кі ў ад ну пры-

ват ную фір му. За ро бак — 700 до ла-

раў па кур се. Не так даў но зда рыў ся 

з ім ня шчас ны вы па дак: рас ка лоў 

клю чы цу. У па лі клі ні цы, ку ды ён 

звяр нуў ся, яму на кла лі на пля чо 

бан даж і пра па на ва лі баль ніч ны 

на два тыд ні. Але знаёмы ад мо віў-

ся. Ён ад ля жаў ся тры дні за свой 

кошт, а по тым пай шоў на ра бо ту. 

Гэ та доб ра, што па шко дзіў ён ле вую 

клю чы цу, а яна пра ца ваць амаль 

не за мі на ла. На фір ме ні хто не да-

ве даў ся, што ён нездаровы. І гэ та 

нор ма, а не вы клю чэн не. На такіх 

прад пры ем ствах хво рых ра бот ні-

каў не шка ду юць, яны тут прос та 

не за трым лі ва юц ца. Без тлу ма чэн ня 

пры чын, па кант рак це...

Сяр гей КУР КАЧ.

...Ця пер та кія па пкі — таў ста ва тыя, 

кар дон ныя, з дзвю ма 

стуж ка мі-за вяз ка мі і вя лі кім 

над пі сам «ДЕ ЛО» — уба чыш 

не час та. Гэ та ра ней яны мно гім 

слу жы лі. І звяз доў цам — так са ма... 

Адзін з іх і ад ной чы ўда ла 

па жар та ваў: пе рад сло вам «ДЕ ЛО» 

да пі саў... «Знай шлі».

У кож ным жар це, як той ка заў, ёсць до ля 

жар ту, — усё ас тат няе праў да. То-бок спра-

ва, якую ро бяць га зет чы кі, ча сам і са праў-

ды вы гля дае не вель мі сур' ёз най, бо гэ та ж 

не лю дзей ля чыць ці кар міць, не жыт ло бу-

да ваць...

Але ж ка лі-ні ка лі пры хо дзяць пісь мы-па-

дзя кі, пісь мы-пры знан ні, зда ра юц ца су стрэ-

чы з чы та ча мі.

На чар го вы ро зыг рыш пры зоў ад да ная 

пад піс чы ца «Звяз ды» Люд мі ла Сі да рэ віч 

прый шла з пры сма ка мі: па каш туй це, маў-

ляў, са ма пяк ла. «Цес та — тва рож нае, а 

рэ цэпт — са «Звяз ды». Ней кай даў ней шай... 

У нас вель мі мно га вы ра зак».

Што ска заць, уда лі ся гас па ды ні на шы 

«кан вер ці кі»! А ўжо як упры го жы лі ро зыг-

рыш! Ён па-свой ску прай шоў: са шчы ры мі 

раз мо ва мі, з жар та мі... Ды і ці мог іна чай, 

ка лі за ста лом, без пе ра больш ван ня, са бра-

лі ся свае: жмень ка су пра цоў ні каў «Звяз ды», 

дзве пад піс чы цы — Люд мі ла Яў ге наў на Сі-

да рэ віч і Тац ця на Ула дзі мі ра ўна Га раль чук 

(яна ж — ге ра і ня і су аў та рка мно гіх «праў-

дзі вых і вя сё лых гіс то рый»), су пра цоў ні ца 

ўпраў лен ня рас паў сюдж ван ня дру ка ва ных 

СМІ РУП «Бел пош та» Хрыс ці на Ула дзі мі-

ра ўна Ка зя ляц кая... Ме на ві та гэ тай трой цы 

да ру ча ла ся пра ва з ча роў на га звяз доў ска га 

ка пе лю ша вы цяг нуць шчас лі выя ку по ны. 

Та кім чы нам,

умы валь нік «Аква тэк» вый гра лі:

Ва лян ці на Мі хай лаў на Амяль я нік, 

г. Брэст;

Аляк сандр Аляк санд ра віч Са вей ка, 

г/п Шар каў шчы на Ві цеб скай воб лас ці;

Мі ха іл Ва сі ле віч Жог ла, а/г Ста до лі чы 

Лель чыц ка га ра ё на Го мель скай воб лас-

ці;

Ка ця ры на Мі хай лаў на Ган, г. Лі да Гро-

дзен скай воб лас ці;

Ула дзі мір Мі хай ла віч Бу рак, г. Ка пыль 

Мін скай воб лас ці;

Ва ле рый Мі ка ла е віч Гаў рыш, г. Ча ву-

сы Ма гі лёў скай воб лас ці;

Тац ця на Іва наў на Ця цер кі на, г. Мінск.

СУ ПЕР ПРЫЗ — ДУ ША ВУЮ КА БІ НУ 
«АКВА РЭЛЬ» — вый граў

Мі ка лай Іва на віч Ла па цін, в. Вост раў 

Ра га чоў ска га ра ё на Го мель скай воб лас ці.

Што да гэ та га спі су да даць? Хі ба заў сёд-

нае: він шу ем тых, ка му па шчас ці ла! Ка лі ж 

не — ка лі лас ка, не за сму чай це ся! Не за 

га ра мі, як той ка заў, но вая пад піс ная кам-

па нія, пад час якой на ста рым пры выч ным 

мес цы (у пят ніч ных ну ма рах, на пер шых ста-

рон ках тэ ле пра грам) зноў бу дуць дру ка вац-

ца зна ё мыя ку по ны. Афор міў шы пад піс ку, 

іх зу сім не скла да на за поў ніць і вы ра заць, 

да слаць у рэ дак цыю. А там...

Уда ча, маг чы ма, усміх нец ца і вам!

Пад піс ка-2019Пад піс ка-2019

КА МУ ЎСМІ ХА ЕЦ ЦА ЎДА ЧА

Афі цый на
Ар га ні за та рам рэ клам най гуль ні «Све-

жыя на ві ны ад «Звяз ды!» з'яў ля ец ца рэ-
дак цый на-вы да вец кая ўста но ва «Вы да-
вец кі дом «Звяз да» (УНП 100155376), раз-
ме шча ная па ад ра се: 220013, г. Мінск, вул. 
Б. Хмяль ніц ка га, 10А.

Рэ клам ная гуль ня «Све жыя на ві ны ад 
«Звяз ды!» за рэ гіст ра ва на Мі ніс тэр ствам 
ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь 28.05.2019 г. 
(па свед чан не № 3563) і пра во дзіц ца на тэ-
ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь з 1 чэр ве ня 
да 30 ве рас ня 2019 го да ўключ на ся род 
пад піс чы каў га зе ты «Звяз да» на трэ ці 
квар тал або дру гое паў год дзе 2019 го да. 
Уся го ў гуль ні ўзя лі ўдзел 122 пад піс чы кі. 
Пры за вы фонд гуль ні ра зы гра ны цал кам.

Тэ ле фон для да ве дак па пы тан нях пра-
вя дзен ня рэ клам най гуль ні і атры ман ня 
пры зоў:

8 (017) 263 66 73.

БЫЦЬ ЗДА РО ВЫМ АБО ЗДА ВАЦ ЦА ІМ
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ЗапрашальнікЗапрашальнік

ПА РАД 
ПАЖАРНІКАЎ

Ён прой дзе ў го нар Дня 

па жар най служ бы, які 

ад зна ча ец ца 25 лі пе ня. 

166 га доў та му ў гэ ты 

дзень бы ло раз гле джа-

на пы тан не «Аб ства-

рэн ні па жар най час ці 

ў Мін ску».

А 20 лі пе ня свят ка ван не 

раз гор нец ца ў Цэнт раль ным 

дзі ця чым пар ку імя Гор ка га. 

Гас цей свя та ча ка юць па рад 

і вы стаў ка па жар най ава-

рый на-вы ра та валь най тэх ні-

кі, свя точ ны кан цэрт, вод ная 

фе е рыя, дэ ман стра цыя ра бо-

ты па вет ра ных су доў і мност-

ва «пунк таў ак ты ва цыі». 

Ста рая тэх ні ка, якую ця пер 

мож на па ба чыць хі ба толь кі ў 

кі на стуж ках, ад ноў ле на сі ла-

мі са міх ра та валь ні каў. Па ча-

так — аб 11-й га дзі не.

На ўсіх гуль ня вых пунк тах 

мож на бу дзе атры маць не 

толь кі шмат ка рыс най ін фар-

ма цыі, але і пры зы і су ве ні ры. 

Дзе ці змо гуць па за баў ляц ца 

з лаб ра до ра мі, якія да па ма-

га юць спе цы я ліс там кі на ла-

гіч най служ бы.

З якім жа па служ ным спі-

сам па ды хо дзяць бе ла рус кія 

ра та валь ні кі да свай го пра-

фе сій на га свя та? Сё ле та яны 

вы яз джа лі больш чым на тры 

з па ло вай ты ся чы па жа раў, 

вы ра та ва лі 500 ча ла век, 

больш за пяць ты сяч бы ло 

эва ку я ва на.

На жаль, з па чат ку го да 

на па жа рах за гі ну ла 277 ча-

ла век, ся род іх ад но дзі ця. 

Трэ ба ад зна чыць, што гэ ты 

па каз чык зна хо дзіц ца на мі ні-

маль ных па зі цы ях з 1945 го-

да — ча су, ка лі па ча лі вес ці 

ад па вед ную ста тыс ты ку.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)
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