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ТУРЫСТЫ
ВЯРТАЮЦЦА

На слыху

Паправiлiся 15 пацыентаў,
54 застаюцца ў бальнiцах

У сталiцы ўчора прызямлiўся борт
з беларускiмi грамадзянамі з аэрапорта Унукава

Што мяняецца ў рабоце палiклiнiк
у сувязi з COVID-19

— У цяперашнi час пад
ме ды цын скiм на зi ран нем
знаходзяцца 42 пацыенты
са станоўчымi лабараторнымi тэс тамi, але без клiнiчных праяў хваробы. Клiнiчныя прыкметы iнфекцыi
COVID-19 маюць, гэта значыць з'яўляюцца, па сутнасцi, хворымi, 12 пацыентаў, —
паведамiла прэс-сакратар
Мi нiс тэр ства ахо вы здароўя Юлiя БАРАДУН.
Усяго, пачынаючы з канца
студзеня, больш за 19 тысяч
чалавек абследаваны на iнфекцыю COVID-19. За тры
тыднi ў краiне зафiксавана
69 выпадкаў новага каранавiруса (нагадаем, што першы выпадак быў выяўлены
27 лютага).
На гэтым тыднi апублiкаваны загад Мiнiс тэрства
аховы здароўя № 296 «Аб
мерах па аказаннi медыцынскай дапамогi пацыентам з
прыкметамi рэспiраторнай
iнфекцыi i прыняццi дадатковых супраць э пi дэ мiч ных
мер у арганiзацыях аховы
здароўя». Ён рэгламентуе
парадак аказання дапамогi
пацыентам з COVID-19 i тым,
хто з iмi кантактаваў. Часова
змяняецца i работа палiклiнiк.
У Мiнiстэрстве аховы здароўя
расказалi, што мяняецца для
iх наведвальнiкаў.

Калi вы захварэлi
Калi вы захварэлi i ў вас
па вы сi ла ся тэм пе ра ту ра,
з'явiўся кашаль, задышка,
закладзены нос, заставай-

цеся дома i патэлефануйце
ў рэгiстратуру, стол даведак
цi кол-цэнтр установы аховы
здароўя па месцы жыхарства (месцы знаходжання).
У размове з супрацоўнiкам
паведамiце, што вас непакоiць, пакiньце кантакты (iмя i
прозвiшча, адрас, тэлефон).
З вамi звяжацца медыцынскi
работнiк — прытрымлiвайцеся яго ўказанняў.
Вар та ўлiч ваць, што ў
ам була тор на-па лi клi нiч ных
уста но вах ар га нi за ва ны
асобныя ўваходы i кабiнеты
для прыёму пацыентаў з тэмпературай i сiмптомамi вострай рэспiраторнай iнфекцыi.

Калi вы
хочаце прайсцi
флюараграфiю
цi iншыя
абследаваннi
Дыс пан се ры за цыю, рэабiлiтацыю, лабараторныя i
iнструментальныя абследаваннi ў планавым парадку,
у тым лiку флюараграфiю
органаў грудной клеткi, ЭКГ,
хол тэ раўскае ма нi та ры раванне, увядзенне iн'екцыйных лекавых сродкаў праз
працэдурны кабiнет часова
адкладзiце.

Калi патрэбны
рэцэпт
Калi вы маеце патрэбу
ў выпiсцы рэцэптаў на лекавыя сродкi для пастаяннага
прыёму, якiя былi раней прызначаны ўрачом, патэлефа-

нуйце ў рэгiстратуру, стол
даведак цi кол-цэнтр установы аховы здароўя па месцы
жыхарства, пакiньце кантакты (iмя i прозвiшча, адрас,
тэлефон). З вамi звяжацца
медыцынскi работнiк, якi арганiзуе выпiску i дастаўку рэцэптаў на дом.

Калi вам больш
за 60 гадоў
Калi вы старэйшыя за 60 гадоў i маеце патрэбу ў аглядзе
медыцынскага работнiка ў
сувязi з пагаршэннем самаадчування, патэлефануйце ў
рэгiстратуру, стол даведак цi
кол-цэнтр медыцынскай установы па месцы жыхарства,
паведамiце пра гэта, пакiньце кантакты (iмя i прозвiшча,
адрас i тэлефон). Цягам дня
з вамi звяжацца медыцынскi
работнiк для ўзгаднення часу
для вiзiту на дом.
Пазбягаючы планавага наведвання медыцынскай установы, вы дазволiце медыкам
працаваць больш эфектыўна
i дапаможаце абаранiць вас
i iншых ад магчымага заражэння i распаўсюджвання iнфекцыi COVID-19.

Калi патрэбна
выпiска
з медыцынскiх
дакументаў
Афармленне выпiсак з медыцынскiх дакументаў арганiзавана па анлайн-заяўках
на iнтэрнэт-сайтах устаноў з
наступнай iх выдачай пацыентам пры прад'яўленнi пасведчання асобы, у спецыяльна адведзеным месцы.
Алена КРАВЕЦ.

Чартарным рэйсам
авiякампанii
«Белавiя»
дадому вярнулiся
114 пасажыраў.
Рэйс адбываўся
па заказе
турыстычнай
кампанii
«Анекс тур».
«У кра i ны, дзе ёсць
паветраныя авiязносiны,
авiякампанiя працягвае
лё таць i ар га нi зоў ваць
рэйсы, каб беларусы маглi вярнуцца ў Мiнск. На
гэты час «Белавiя» арганiзавала тры дадатковыя чартарныя рэйсы па маршруце Мiнск — Баку, каб грамадзяне Азербайджана маглi вярнуцца ў
Баку i, адпаведна, грамадзяне Беларусi
маглi прыляцець у Мiнск. Таксама сумесна з турыстычнымi аператарамi мы робiм
усё магчымае для таго, каб па ўзгодненым графiку вярнуць турыстаў з Егiпта
дадому», — перадае словы начальнiка
аддзела рэкламы i камунiкацый «Белавiя» Вольгi ГЕРАСЕНКА БелТА.
Расiя пасля закрыцця гранiц для беларусаў пакiнула магчымасць транзiту праз
маскоўскiя аэрапорты Шарамеццева i Дамадзедава з умовай, што грамадзяне вылецяць у Беларусь на працягу 24 гадзiн.
Аднак большасць расiйскiх рэйсаў з краiн
Азiяцка-Цiхаакiянскага рэгiёна прыбываюць у маскоўскi аэрапорт Унукава, адкуль
няма прамых рэйсаў у Мiнск.
«Мы адпачывалi ў Тайландзе 12 дзён,
усё было выдатна. За два днi да вылету нам сказалi, што нас не пасадзяць
на борт самалёта да Масквы. У вынiку з вялiкiмi праблемамi нас даставiлi ў
Маскву. Ва Унукава мы прыляцелi сёння
ра нi цай, — рас ка за лi БелТА Акса на i
Сяргей з Бабруйска. — У нас была праблема паляцець з Тайланда, але калi мы
прыляцелi ў Маскву, былi ўпэўнены: наша краiна нас не кiне, i нас даставяць
дадому».
Сiтуацыю з беларускiмi грамадзянамi, якiя не могуць вярнуцца ў краiну з-за
закрыцця гранiц, пастаянна кантралюе
Мiнiстэрства замежных спраў Беларусi. Як
перадае прэс-служба МЗС, учора кiраўнiк

РЭПЕТЫЦЫЙНАЕ ТЭСЦIРАВАННЕ
ПАДОЎЖАЦЬ ДА КАНЦА МАЯ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Пад правядзенне РТ не будуць за дзей нi чаць па точ ныя
аўдыторыi з вялiкай колькасцю пасадачных месцаў. У аўдыторыях будзе выкарыс тоўвац ца прын цып мi нi мi за цыi
ры зык рас паўсюдж ван ня рэспiраторных iнфекцый: абiтуры ен таў па са дзяць не менш
чым за метр адно ад аднаго,
памяшканне будзе праветрывацца.
Меркавалася, што рэпетыцыйнае тэсцiраванне скончыцца ў канцы красавiка, але Мiнiстэрства адукацыi рэкамендавала падоў жыць гэты этап
да 24 мая.
Яшчэ раней ВНУ было рэкамендавана адмовiцца ад
лекцый, каб пазбегнуць масавага збору людзей, i выкарыстоўваць iншыя формы
заняткаў.
Пра рэк тар па вы ха ваўчай рабоце БДУIР Дзмiтрый

КУЗ НЯ ЦОЎ па ве да мiў, што
для большасцi студэнтаў iх унiверсiтэта пачатак вучэбных заняткаў быў перанесены на 9.45.
Асобныя вучэбныя заняткi пераведзены на кiраваную работу студэнтаў у плане засваення
тэарэтычнага матэрыялу. Для
да дат ко ва га кан сульта ван ня
студэнтаў арганiзавана ўзаемадзеянне з выкладчыкамi ўнiверсiтэта з выкарыстаннем iнфармацыйна-камунiкацыйных
тэхналогiй.
У БНТУ таксама плануюць
скарэкцiраваць расклад вучэбных заняткаў з пачатку наступнага тыдня: прапрацоўваюцца
розныя варыянты арганiзацыi
навучальнага працэсу з улiкам
ранiшняга часу пiк, калi большая частка мiнчан дабiраецца
на работу на грамадскiм транспарце.
Акадэмiя кiравання перавяла ў дыс танцыйны рэжым вялiкiя паточныя лекцыi i iншыя
падобныя заняткi, каб пазбег-

нуць вялiкiх мас людзей. «Мы
пры кла да ем усе на ма ган нi,
каб гэ та нi як не ад бi ла ся на
якасцi навучання. Да выкладчы каў прад' яўля юц ца па вышаныя патрабаваннi з нагоды
кант ролю. Студэн ты да юць
спра ва здачу па ад пра цоў цы
кож на га эле мен та кур са, —
паведамiў першы прарэк тар
Валерый БАРАДЗЕНЯ карэспандэнту БелТА. — У акадэмii
разлiчваюць, што гэта ў нейкай ме ры ма ты вуе ма ла дых
людзей займацца больш старан на. Кож ны дыс тан цый ны
курс суправаджаецца формамi кантролю. Студэнтам трэба
не толькi прачытаць лекцыю,
але i адказаць на кантрольныя
пытаннi, здаць невялiкi тэст».
Ва ўсiх ВНУ абмежавалi навуковыя i культурна-масавыя
ме ра пры ем ствы або пра во дзяць iх у анлайн-рэжыме.
Надзея НIКАЛАЕВА.

Фота БелТА.

Пятнаццаць чалавек у Беларусi, у якiх быў выяўлены каранавiрус, здаровыя i выпiсаны з iнфекцыйных
стацыянараў, 54 са станоўчымi аналiзамi на COVID-19
застаюцца ў бальнiцах.
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ведамства Уладзiмiр Макей па тэлефоне
правёў перагаворы з латвiйскiм i лiтоўскiм
калегамi. Падчас размовы была ўдзелена
ўвага ўзаемадзеянню па перамяшчэннi
грамадзян праз агульныя гранiцы.
Мiнiстр замежных спраў Латвii Эдгарс
Рынкевiчс падзякаваў беларускаму боку
за магчымасць транзiту латвiйскiх грамадзян з трэцiх краiн праз Нацыянальны
аэрапорт Мiнск.
Уладзiмiр Макей выказаў удзячнасць
лiтоўскаму ўраду ў асобе мiнiстра замеж 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 знача ных бе ла рус кiм бокам на працягу апошнiх дзён. Мiнiстры
дамовiлiся аб падтрыманнi пастаяннага кантак ту для ўрэгулявання праблем,
якiя ўзнiкаюць у сувязi з крызiснай сiтуацыяй.
«Па звестках Дзяржаўнага пагранiчнага камiтэта Рэспублiкi Беларусь, толькi
за апошнiя трое сутак за мяжу выехала
каля 11 тысяч грамадзян нашай краiны. Падкрэслiваем, што гэтыя выезды
ажыццяўляюцца пасля дакладных рэкамендацый МЗС устрымацца ад замежных
паездак», — заявіў прэс-сакратар МЗС
Анатоль ГЛАЗ.
Дыпламаты яшчэ раз настойлiва раяць адмянiць паездкi без пiльнай неабходнасцi за мяжу ў гэты перыяд. Ведамства падкрэслiвае, што грамадзяне, якiя
ажыццяўляюць падобныя крокi, павiнны
разумець, што робяць гэта на свой страх
i рызыку.
Марыя ДАДАЛКА.

Саюз моладзi арганiзаваў
работу гарачых лiнiй
Беларускi рэспублiканскi саюз моладзi з сённяшняга дня арганiзуе
ва ўсiх рэгiёнах работу гарачых
тэлефонных лiнiй для аказання iнфармацыйнай дапамогi пажылым
людзям, паведамiў другi сакратар
Цэнтральнага камiтэта Саюза моладзi Алег ДЗIКУН.
Паводле яго слоў, гарачыя тэлефонныя лiнii ствараюцца пры кожным
тэрытарыяльным камiтэце БРСМ з мэтай аказання iнфармацыйнай дапамогi
адзiнокiм людзям ва ўзросце ад 65+.
«На першым этапе работы гарачых
лiнiй нашы валанцёры змогуць падказаць бабулям i дзядулям тэлефоны
тэрытарыяльных цэнтраў сацыяльнага абслугоўвання насельнiцтва, гiгiены
i эпiдэмiялогii, найблiжэйшых устаноў
аховы здароўя. Калi лiнiя выклiканага
абанента будзе доўга занятая, нашы
валанцёры дапамогуць аператыўна
атрымаць зваротную сувязь, — расказаў Алег Дзiкун. — Гарачыя лiнii пачалi
работу з учарашняга дня».
Акрамя таго, па жаданнi пажылых
людзей актывiсты Саюза моладзi дапамогуць iм праз iнтэрнэт замовiць тавары першай неабходнасцi. Маладзёжныя гарачыя лiнii будуць працаваць

штодзённа з панядзелка да суботы
ўключна з 9.00 да 18.00. Тэлефоны
абласных гарачых лiнiй: у Брэсце —
8 (0162) 21 15 91, Вiцебску — 8 (0212)
66 20 87, Гомелi — 8 (0232) 56 33 15,
Гродне — 8 (0152) 71 98 33, Магiлёве —
8 (0222) 76 67 82. Тэлефоны гарачых
лiнiй у буйных гарадах Мiнскай вобласцi: у Салiгорску — 8 (0174) 20 03 45,
Слуцку — 8 (01795) 7 50 80, Маладзечне — 8 (0177) 74 95 01. У Мiнску тэлефон гарачай лiнii 8 (017) 284 85 54.
Алег Дзiкун таксама дадаў, што днямi Саюз моладзi запусцiў у сацыяльных
сетках чэлендж #спасибомедикам у
знак падзякi людзям, якiя кожны дзень
заступаюць на медыцынскi пост i дзякуючы якiм эпiдэмiялагiчная сiтуацыя
ў Беларусi знаходзiцца пад кантролем.
«Бо менавiта медыцынскiя работнiкi
кожны дзень прымаюць выклiкi на дом,
вядуць прыёмы, наведваюць i лечаць
хворых, даюць тлумачэннi i кансультуюць па прафiлактыцы каранавiруснай
iнфекцыi, прызначаюць лячэнне i проста
знаходзяцца побач. I пакуль некаторыя
нагнятаюць панiку, гэтыя людзi робяць
сёння ўсё магчымае, каб жыхары Беларусi былi здаровыя», — падкрэслiў ён.
Сяргей РАСОЛЬКА.

