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— У ця пе раш нi час пад 

ме ды цын скiм на зi ран нем 

зна хо дзяц ца 42 па цы ен ты 

са ста ноў чы мi ла ба ра тор-

ны мi тэс та мi, але без клi-

нiч ных пра яў хва ро бы. Клi-

нiч ныя пры кме ты iн фек цыi 

COVID-19 ма юць, гэ та зна-

чыць з'яў ля юц ца, па сут нас-

цi, хво ры мi, 12 па цы ен таў, — 

па ве да мi ла прэс-сак ра тар 

Мi нiс тэр ства ахо вы зда-

роўя Юлiя БА РА ДУН.

Уся го, па чы на ю чы з кан ца 

сту дзе ня, больш за 19 ты сяч 

ча ла век аб сле да ва ны на iн-

фек цыю COVID-19. За тры 

тыд нi ў кра i не за фiк са ва на 

69 вы пад каў но ва га ка ра на-

вi ру са (на га да ем, што пер-

шы вы па дак быў вы яў ле ны 

27 лю та га).

На гэ тым тыд нi апуб лi-

ка ва ны за гад Мi нiс тэр ства 

ахо вы зда роўя № 296 «Аб 

ме рах па ака зан нi ме ды цын-

скай да па мо гi па цы ен там з 

пры кме та мi рэ спi ра тор най 

iн фек цыi i пры няц цi да дат-

ко вых су праць э пi дэ мiч ных 

мер у ар га нi за цы ях ахо вы 

зда роўя». Ён рэг ла мен туе 

па ра дак ака зан ня да па мо гi 

па цы ен там з COVID-19 i тым, 

хто з iмi кан так та ваў. Ча со ва 

змя ня ец ца i ра бо та па лi клi нiк. 

У Мi нiс тэр стве ахо вы зда роўя 

рас ка за лi, што мя ня ец ца для 

iх на вед валь нi каў.

Ка лi вы за хва рэ лi
Ка лi вы за хва рэ лi i ў вас 

па вы сi ла ся тэм пе ра ту ра, 

з'я вiў ся ка шаль, за дыш ка, 

за кла дзе ны нос, за ста вай-

це ся до ма i па тэ ле фа нуй це 

ў рэ гiст ра ту ру, стол да ве дак 

цi кол-цэнтр уста но вы ахо вы 

зда роўя па мес цы жы хар-

ства (мес цы зна хо джан ня). 

У раз мо ве з су пра цоў нi кам 

па ве да мi це, што вас не па ко-

iць, па кiнь це кан так ты (iмя i 

проз вi шча, ад рас, тэ ле фон). 

З ва мi звя жац ца ме ды цын скi 

ра бот нiк — пры трым лi вай це-

ся яго ўка зан няў.

Вар та ўлiч ваць, што ў 

ам бу ла тор на-па лi клi нiч ных 

уста но вах ар га нi за ва ны 

асоб ныя ўва хо ды i ка бi не ты 

для пры ёму па цы ен таў з тэм-

пе ра ту рай i сiмп то ма мi вост-

рай рэ спi ра тор най iн фек цыi.

Ка лi вы 
хо ча це прай сцi 
флю а раг ра фiю 
цi iн шыя 
аб сле да ван нi

Дыс пан се ры за цыю, рэ-

абi лi та цыю, ла ба ра тор ныя i 

iн стру мен таль ныя аб сле да-

ван нi ў пла на вым па рад ку, 

у тым лi ку флю а раг ра фiю 

ор га наў груд ной клет кi, ЭКГ, 

хол тэ раў скае ма нi та ры ра-

ван не, увя дзен не iн' ек цый-

ных ле ка вых срод каў праз 

пра цэ дур ны ка бi нет ча со ва 

ад кла дзi це.

Ка лi па трэб ны 
рэ цэпт

Ка лi вы ма е це па трэ бу 

ў вы пiс цы рэ цэп таў на ле ка-

выя срод кi для па ста ян на га 

пры ёму, якiя бы лi ра ней пры-

зна ча ны ўра чом, па тэ ле фа-

нуй це ў рэ гiст ра ту ру, стол 

да ве дак цi кол-цэнтр уста но-

вы ахо вы зда роўя па мес цы 

жы хар ства, па кiнь це кан так-

ты (iмя i проз вi шча, ад рас, 

тэ ле фон). З ва мi звя жац ца 

ме ды цын скi ра бот нiк, якi ар-

га нi зуе вы пiс ку i да стаў ку рэ-

цэп таў на дом.

Ка лi вам больш 
за 60 га доў

Ка лi вы ста рэй шыя за 60 га-

доў i ма е це па трэ бу ў агля дзе 

ме ды цын ска га ра бот нi ка ў 

су вя зi з па гар шэн нем са ма-

ад чу ван ня, па тэ ле фа нуй це ў 

рэ гiст ра ту ру, стол да ве дак цi 

кол-цэнтр ме ды цын скай уста-

но вы па мес цы жы хар ства, 

па ве да мi це пра гэ та, па кiнь-

це кан так ты (iмя i проз вi шча, 

ад рас i тэ ле фон). Ця гам дня 

з ва мi звя жац ца ме ды цын скi 

ра бот нiк для ўзгад нен ня ча су 

для вi зi ту на дом.

Па збя га ю чы пла на ва га на-

вед ван ня ме ды цын скай уста-

но вы, вы да зво лi це ме ды кам 

пра ца ваць больш эфек тыў на 

i да па мо жа це аба ра нiць вас 

i iн шых ад маг чы ма га за ра-

жэн ня i рас паў сюдж ван ня iн-

фек цыi COVID-19.

Ка лi па трэб на 
вы пiс ка 
з ме ды цын скiх 
да ку мен таў

Афарм лен не вы пi сак з ме-

ды цын скiх да ку мен таў ар га-

нi за ва на па ан лайн-за яў ках 

на iн тэр нэт-сай тах уста ноў з 

на ступ най iх вы да чай па цы-

ен там пры прад' яў лен нi па-

свед чан ня асо бы, у спе цы-

яль на ад ве дзе ным мес цы.

Але на КРА ВЕЦ.

На слы ху

Па пра вi лi ся 15 па цы ен таў, 
54 за ста юц ца ў баль нi цах

Што мя ня ец ца ў ра бо це па лi клi нiк 
у су вя зi з COVID-19

Бе ла рус кi рэс пуб лi кан скi са юз мо-

ла дзi з сён няш ня га дня ар га нi зуе 

ва ўсiх рэ гi ё нах ра бо ту га ра чых 

тэ ле фон ных лi нiй для ака зан ня iн-

фар ма цый най да па мо гi па жы лым 

лю дзям, па ве да мiў дру гi сак ра тар 

Цэнт раль на га ка мi тэ та Са ю за мо-

ла дзi Алег ДЗI КУН.

Па вод ле яго слоў, га ра чыя тэ ле-

фон ныя лi нii ства ра юц ца пры кож ным 

тэ ры та ры яль ным ка мi тэ це БРСМ з мэ-

тай ака зан ня iн фар ма цый най да па мо гi 

адзi но кiм лю дзям ва ўзрос це ад 65+. 

«На пер шым эта пе ра бо ты га ра чых 

лi нiй на шы ва лан цё ры змо гуць пад-

ка заць ба бу лям i дзя ду лям тэ ле фо ны 

тэ ры та ры яль ных цэнт раў са цы яль на-

га аб слу гоў ван ня на сель нiц тва, гi гi е ны 

i эпi дэ мi я ло гii, най блi жэй шых уста ноў 

ахо вы зда роўя. Ка лi лi нiя вы клi ка на га 

аба не нта бу дзе доў га за ня тая, на шы 

ва лан цё ры да па мо гуць апе ра тыў на 

атры маць зва рот ную су вязь, — рас ка-

заў Алег Дзi кун. — Га ра чыя лi нii па ча лi 

ра бо ту з уча раш ня га дня».

Акра мя та го, па жа дан нi па жы лых 

лю дзей ак ты вiс ты Са ю за мо ла дзi да-

па мо гуць iм праз iн тэр нэт за мо вiць та-

ва ры пер шай не аб ход нас цi. Ма ла дзёж-

ныя га ра чыя лi нii бу дуць пра ца ваць 

што дзён на з па ня дзел ка да су бо ты 

ўключ на з 9.00 да 18.00. Тэ ле фо ны 

аб лас ных га ра чых лi нiй: у Брэс це — 

8 (0162) 21 15 91, Вi цеб ску — 8 (0212) 

66 20 87, Го ме лi — 8 (0232) 56 33 15, 

Грод не — 8 (0152) 71 98 33, Ма гi лё ве — 

8 (0222) 76 67 82. Тэ ле фо ны га ра чых 

лi нiй у буй ных га ра дах Мiн скай воб-

лас цi: у Са лi гор ску — 8 (0174) 20 03 45, 

Слуц ку — 8 (01795) 7 50 80, Ма ла дзеч-

не — 8 (0177) 74 95 01. У Мiн ску тэ ле-

фон га ра чай лi нii 8 (017) 284 85 54.

Алег Дзi кун так са ма да даў, што дня-

мi Са юз мо ла дзi за пус цiў у са цы яль ных 

сет ках чэ лендж #спасибомедикам у 

знак па дзя кi лю дзям, якiя кож ны дзень 

за сту па юць на ме ды цын скi пост i дзя-

ку ю чы якiм эпi дэ мi я ла гiч ная сi ту а цыя 

ў Бе ла ру сi зна хо дзiц ца пад кант ро лем. 

«Бо ме на вi та ме ды цын скiя ра бот нi кi 

кож ны дзень пры ма юць вы клi кi на дом, 

вя дуць пры ёмы, на вед ва юць i ле чаць 

хво рых, да юць тлу ма чэн нi i кан суль ту-

юць па пра фi лак ты цы ка ра на вi рус най 

iн фек цыi, пры зна ча юць ля чэн не i прос та 

зна хо дзяц ца по бач. I па куль не ка то рыя 

на гня та юць па нi ку, гэ тыя лю дзi ро бяць 

сён ня ўсё маг чы мае, каб жы ха ры Бе ла-

ру сi бы лi зда ро выя», — пад крэс лiў ён.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Пят нац цаць ча ла век у Бе ла ру сi, у якiх быў вы яў ле-

ны ка ра на вi рус, зда ро выя i вы пi са ны з iн фек цый ных 

ста цы я на раў, 54 са ста ноў чы мi ана лi за мi на COVID-19 

за ста юц ца ў баль нi цах.

Чар тар ным рэй сам 

авiя кам па нii 

«Бел авiя» 

да до му вяр ну лi ся 

114 па са жы раў. 

Рэйс ад бы ваў ся 

па за ка зе 

ту рыс тыч най 

кам па нii 

«Анекс тур».

«У кра i ны, дзе ёсць 

па вет ра ныя авiя зно сi ны, 

авiя кам па нiя пра цяг вае 

лё таць i ар га нi зоў ваць 

рэй сы, каб бе ла ру сы маг-

лi вяр нуц ца ў Мiнск. На 

гэ ты час «Бел авiя» ар га-

нi за ва ла тры да дат ко выя чар тар ныя рэй-

сы па марш ру це Мiнск — Ба ку, каб гра-

ма дзя не Азер бай джа на маг лi вяр нуц ца ў 

Ба ку i, ад па вед на, гра ма дзя не Бе ла ру сi 

маг лi пры ля цець у Мiнск. Так са ма су мес-

на з ту рыс тыч ны мi апе ра та ра мi мы ро бiм 

усё маг чы мае для та го, каб па ўзгод не-

ным гра фi ку вяр нуць ту рыс таў з Егiп та 

да до му», — пе рад ае сло вы на чаль нi ка 

ад дзе ла рэ кла мы i ка му нi ка цый «Бел-

авiя» Воль гi ГЕ РА СЕН КА Бел ТА.

Ра сiя пас ля за крыц ця гра нiц для бе ла-

ру саў па кi ну ла маг чы масць тран зi ту праз 

мас коў скiя аэ ра пор ты Ша ра мец це ва i Да-

ма дзе да ва з умо вай, што гра ма дзя не вы-

лецяць у Бе ла русь на пра ця гу 24 га дзiн. 

Ад нак боль шасць ра сiй скiх рэй саў з кра iн 

Азi яц ка-Цi ха акi ян ска га рэ гi ё на пры бы ва-

юць у мас коў скi аэ ра порт Уну ка ва, ад куль 

ня ма пра мых рэй саў у Мiнск.

«Мы ад па чы ва лi ў Тай лан дзе 12 дзён, 

усё бы ло вы дат на. За два днi да вы ле-

ту нам ска за лi, што нас не па са дзяць 

на борт са ма лё та да Маск вы. У вы нi-

ку з вя лi кi мi праб ле ма мi нас да ста вi лi ў 

Маск ву. Ва Уну ка ва мы пры ля це лi сён ня 

ра нi цай, — рас ка за лi БелТА Ак са на i 

Сяр гей з Баб руй ска. — У нас бы ла праб-

ле ма па ля цець з Тай лан да, але ка лi мы 

пры ля це лi ў Маск ву, бы лi ўпэў не ны: на-

ша кра i на нас не кi не, i нас да ста вяць 

да до му».

Сi ту а цыю з бе ла рус кi мi гра ма дзя на-

мi, якiя не мо гуць вяр нуц ца ў кра i ну з-за 

за крыц ця гра нiц, па ста ян на кант ра люе 

Мi нiс тэр ства за меж ных спраў Бе ла ру сi. Як 

пе рад ае прэс-служ ба МЗС, учо ра кi раў нiк 

ве дам ства Ула дзi мiр Ма кей па тэ ле фо не 

пра вёў пе ра га во ры з лат вiй скiм i лi тоў скiм 

ка ле га мi. Пад час раз мо вы бы ла ўдзе ле на 

ўва га ўза е ма дзе ян ню па пе ра мя шчэн нi 

гра ма дзян праз агуль ныя гра нi цы.

Мi нiстр за меж ных спраў Лат вii Эд гарс 

Рын ке вiчс па дзя ка ваў бе ла рус ка му бо ку 

за маг чы масць тран зi ту лат вiй скiх гра-

ма дзян з трэ цiх кра iн праз На цы я наль ны 

аэ ра порт Мiнск.

Ула дзi мiр Ма кей вы ка заў удзяч насць 

лi тоў ска му ўра ду ў асо бе мi нiст ра за-

меж ных спраў Лi на са Лiн кя вi чу са за 

апе ра тыў нае вы ра шэн не праб лем ных 

пы тан няў, па зна ча ных бе ла рус кiм бо-

кам на пра ця гу апош нiх дзён. Мi нiст ры 

да мо вi лi ся аб пад тры ман нi па ста ян на-

га кан так ту для ўрэ гу ля ван ня праб лем, 

якiя ўзнi ка юць у су вя зi з кры зiс най сi-

ту а цы яй.

«Па звест ках Дзяр жаў на га па гра нiч-

на га ка мi тэ та Рэс пуб лi кi Бе ла русь, толь кi 

за апош нiя трое су так за мя жу вы еха ла 

ка ля 11 ты сяч гра ма дзян на шай краi-

ны. Пад крэс лi ва ем, што гэ тыя вы ез ды 

ажыц цяў ля юц ца пас ля дак лад ных рэ ка-

мен да цый МЗС ус тры мац ца ад за меж ных 

па ез дак», — заявіў прэс-сакратар МЗС 

Анатоль ГЛАЗ.

Дып ла ма ты яшчэ раз на стой лi ва ра-

яць ад мя нiць па езд кi без пiль най не аб-

ход нас цi за мя жу ў гэ ты пе ры яд. Ве дам-

ства пад крэс лi вае, што гра ма дзя не, якiя 

ажыц цяў ля юць па доб ныя кро кi, па вiн ны 

ра зу мець, што ро бяць гэ та на свой страх 

i ры зы ку.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ТУ РЫС ТЫ 
ВЯР ТА ЮЦ ЦА
У ста лi цы ўчо ра пры зям лiў ся борт 

з бе ла рус кi мi грамадзянамі з аэ ра пор та Уну ка ва

Са юз мо ла дзi ар га нi за ваў 
ра бо ту га ра чых лi нiй

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Пад пра вя дзен не РТ не бу-

дуць за дзей нi чаць па точ ныя 

аў ды то рыi з вя лi кай коль кас-

цю па са дач ных мес цаў. У аў-

ды то ры ях бу дзе вы ка рыс тоў-

вац ца прын цып мi нi мi за цыi 

ры зык рас паў сюдж ван ня рэ-

спi ра тор ных iн фек цый: абi ту-

ры ен таў па са дзяць не менш 

чым за метр ад но ад ад на го, 

па мяш кан не бу дзе пра вет ры-

вац ца.

Мер ка ва ла ся, што рэ пе ты-

цый нае тэс цi ра ван не скон чыц-

ца ў кан цы кра са вi ка, але Мi-

нiс тэр ства аду ка цыi рэ ка мен-

да ва ла па доў жыць гэ ты этап 

да 24 мая.

Яшчэ ра ней ВНУ бы ло рэ-

ка мен да ва на ад мо вiц ца ад 

лек цый, каб па збег нуць ма-

са ва га збо ру лю дзей, i вы-

ка рыс тоў ваць iн шыя фор мы 

за ня ткаў.

Пра рэк тар па вы ха ваў-

чай ра бо це БДУ IР Дзмiт рый 

КУЗ НЯ ЦОЎ па ве да мiў, што 

для боль шас цi сту дэн таў iх унi-

вер сi тэ та па ча так ву чэб ных за-

ня ткаў быў пе ра не се ны на 9.45. 

Асоб ныя ву чэб ныя за ня ткi пе-

ра ве дзе ны на кi ра ва ную ра бо-

ту сту дэн таў у пла не за сва ен ня 

тэ а рэ тыч на га ма тэ ры я лу. Для 

да дат ко ва га кан суль та ван ня 

сту дэн таў ар га нi за ва на ўза е-

ма дзе ян не з вы клад чы ка мi ўнi-

вер сi тэ та з вы ка ры стан нем iн-

фар ма цый на-ка му нi ка цый ных 

тэх на ло гiй.

У БНТУ так са ма пла ну юць 

ска рэк цi ра ваць рас клад ву чэб-

ных за ня ткаў з па чат ку на ступ-

на га тыд ня: пра пра цоў ва юц ца 

роз ныя ва ры ян ты ар га нi за цыi 

на ву чаль на га пра цэ су з улi кам 

ра нiш ня га ча су пiк, ка лi боль-

шая част ка мiн чан да бi ра ец ца 

на ра бо ту на гра мад скiм транс-

пар це.

Ака дэ мiя кi ра ван ня пе ра вя-

ла ў дыс тан цый ны рэ жым вя-

лi кiя па точ ныя лек цыi i iн шыя 

па доб ныя за ня ткi, каб па збег-

нуць вя лi кiх мас лю дзей. «Мы 

пры кла да ем усе на ма ган нi, 

каб гэ та нi як не ад бi ла ся на 

якас цi на ву чан ня. Да вы клад-

чы каў прад' яў ля юц ца па вы-

ша ныя па тра ба ван нi з на го ды 

кант ро лю. Сту дэн ты да юць 

спра ва зда чу па ад пра цоў цы 

кож на га эле мен та кур са, — 

па ве да мiў пер шы пра рэк тар 

Ва ле рый БА РА ДЗЕ НЯ ка рэс-

пан дэн ту Бел ТА. — У ака дэ мii 

раз лiч ва юць, што гэ та ў ней-

кай ме ры ма ты вуе ма ла дых 

лю дзей зай мац ца больш ста-

ран на. Кож ны дыс тан цый ны 

курс су пра ва джа ец ца фор ма-

мi кант ро лю. Сту дэн там трэ ба 

не толь кi пра чы таць лек цыю, 

але i ад ка заць на кант роль ныя 

пы тан нi, здаць не вя лi кi тэст».

Ва ўсiх ВНУ аб ме жа ва лi на-

ву ко выя i куль тур на-ма са выя 

ме ра пры ем ствы або пра во -

дзяць iх у ан лайн-рэ жы ме.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

РЭ ПЕ ТЫ ЦЫЙ НАЕ ТЭС ЦI РА ВАН НЕ 
ПА ДОЎ ЖАЦЬ ДА КАН ЦА МАЯ

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


