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А пра дук ты вам да ста віць сацс луж ба

Са цы яль ная служ ба да ста віць адзі но кім па жы лым 

лю дзям і лю дзям з ін ва лід нас цю пра дук ты хар ча ван-

ня і ле кі. Пра гэ та за яві ла на бры фін гу мі ністр пра цы 

і са цы яль най аба ро ны Іры на КАС ЦЕ ВІЧ.

Па жы лыя лю дзі і лю дзі з ін ва лід нас цю ма юць па трэ бу ў 

да дат ко вай аба ро не ад ві рус ных за хвор ван няў, асаб лі ва ў 

су вя зі з рас паў сюдж ван нем COVІD-19. Ме ды кі за клі ка юць 

іх, і асаб лі ва тых, у ка го ёсць хра ніч ныя за хвор ван ні, па маг-

чы мас ці не вы хо дзіць з до му. Са цы яль ныя служ бы, у сваю 

чар гу, га то выя ака заць лю дзям не аб ход ную да па мо гу па 

да стаў цы ежы, ле каў і прад ме таў пер шай не аб ход нас ці, 

ска за ла мі ністр пра цы і са цы яль най аба ро ны.

Да па мо гу ака жуць са цы яль ныя ра бот ні кі і ва лан цё ры, 

што бу дуць пры цяг вац ца тэ ры та ры яль ны мі цэнт ра мі са цы-

яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва (ТЦСАН). Та кіх цэнт-

раў у кра і не 146, яны ёсць у кож ным ра ё не кра і ны.

Ку ды звяр тац ца?
Адзі но кі па жы лы ча ла век ці ін ва лід, які мае па трэ бу ў 

да па мо зе, па ві нен звяр нуц ца ў свой тэ ры та ры яль ны цэнтр 

са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва.

У кож ным ТЦСАН для гэ тай мэ ты вы зна ча ны асоб ны 

тэ ле фон ны ну мар. Ну ма ры тэ ле фо наў раз ме шча ны на сай-

тах Мі ніс тэр ства пра цы і са ца ба ро ны, ка мі тэ таў па пра цы, 

за ня тас ці і са цы яль най аба ро не, тэ ры та ры яль ных цэнт раў. 

Тэ ле фа на ваць мож на што дня (у тым лі ку і ў вы хад ныя дні) з 

9.00 да 18.00. Па слу га да стаў кі бу дзе цал кам бяс плат ная.

Ра зам з тым у Мі ніс тэр стве пра цы і са цы яль най аба-

ро ны па ду ма лі і пра тое, каб за сце раг чы на шых ста рых 

ад маг чы мых мах ля роў. Так, па сло вах Іры ны Кас це віч, 

са цы яль ныя служ бы бу дуць ад ра зу па ве дам ляць, ка лі, 

у які час прый дзе сац ра бот нік або ва лан цёр, а так са ма 

яго проз ві шча, імя і імя па баць ку. Ён аба вяз ко ва бу дзе 

мець пры са бе да ку мент, які свед чыць асо бу. У тэ ры та-

ры яль ных цэнт рах так са ма бу дуць ста рац ца, каб сац ра-

бот нік, які пер ша па чат ко ва ака заў па слу гу да стаў кі, быў 

па маг чы мас ці за ма ца ва ны за па жы лым ча ла ве кам на 

ўвесь час яе дзе ян ня.

Пры гэ тым ні я кіх ліш ніх бю ра кра тыч ных замарочак 

не прадбачыц ца: да га вор на ака зан не па слу гі скла дац ца 

не бу дзе, прос та ра бот нік ра зам з па куп ка мі ад дасць па-

жы ло му ча ла ве ку ўсе чэ кі.

Ад зна чы ла мі ністр і тое, што са цы яль ныя ра бот ні кі і 

ва лан цё ры, якія ўжо па чы на юць вы яз джаць па за яў ках 

на дом, за бяс пе ча ны ме ды цын скі мі мас ка мі, паль чат камі, 

рас тво ра мі для дэз ін фек цыі рук. Акра мя та го, яны два 

ра зы на дзень вы мя ра юць тэм пе ра ту ру це ла: да па чат ку 

ра бо ча га дня і ў кан цы.

Свят ла на БУСЬ КО.

Атры маць пен сію 
і апла ціць ка му нал ку — 
не выходзячы з хаты

Каб да дат ко ва аба ра ніць па-

жы лых лю дзей ад ві рус ных 

ін фек цый, «Бел пош та» пра-

па ноў вае афор міць атры ман-

не пен сій у хат ніх умо вах. Пра 

гэ та па ве да мі лі ў прэс-служ-

бе прад пры ем ства.

Каб афор міць па слу гу, трэ ба звяр нуц ца па тэ ле фо не ў 

ад дзя лен не паш то вай су вя зі, якое вас аб слу гоў вае. За яў-

ку так са ма мож на афор міць праз кан такт-цэнтр «Бел пош-

ты» па адзі ным ну ма ры 154. У хат ніх умо вах мож на бу дзе 

не толь кі атры маць пен сію, але і апла ціць ка му нал ку, ад-

пра віць паш то вае ад праў лен не, і афор міць пад піс ку.

Ін шым на вед валь ні кам паш то вых ад дзя лен няў рэ ка-

мен да ва на зна хо дзіц ца ў іх па ад ным ча ла ве ку ка ля кож-

на га апе ра цый на га акна, у чарзе за хоў ваць дыс тан цыю 

ка ля 1,5—2 мет раў. Усе ад дзя лен ні паш то вай сувя зі пра-

цяг ва юць пра ца ваць у звы чай ным рэ жы ме.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Як па ве дам ляе афі цый ная ста рон-

ка га лоў на га знеш не па лі тыч на га ве-

дам ства на шай кра і ны ў «Фэй сбу ку», 

на ла джа на сіс тэм ная ад праў ка бе ла-

ру саў з Егіп та, су мес на з ра сій скім 

бо кам да стаў ля юц ца гра ма дзя не 

з Тай лан да, пра пра цоў ва ец ца эва-

куа  цыя з Ма ро ка, вяр та юц ца гра-

ма дзяне з Чар на го рыі, у тран зіт ную 

схе му вяр тан ня праз Ра сію ўклю ча-

ны аэ ра порт «Пул ка ва».

Ра сій скі ўрад 20 са ка ві ка вы даў рас па-

ра джэн не, згод на з якім да зво ліў тран зіт 

па сва ёй тэ ры то рыі гра ма дзя нам кра ін 

СНД. Ця пер на шы мі дып ла ма та мі ў цес-

ным кан так це з ра сій скім бо кам, па слом 

Ра сіі ў Бе ла ру сі Дзміт ры ем Ме зен ца вым 

вы зна ча юц ца схе мы рэа лі за цыі тран зі ту. 

Па вы ні ках су мес най на ра ды ў МУС Ра сіі 

вы пра ца ва ны да дат ко выя ва ры ян ты на-

кі ра ван ня ў Бе ла русь на шых гра ма дзян, 

якія пры бы ва юць у аэ ра порт «Уну ка ва».

«У пры ват нас ці, га вор ка ідзе пра маг-

чы масць іх вы ле ту з аэ ра пор таў «Да ма-

дзе да ва» і «Ша ра мец це ва», а так са ма 

на зем на га вы ез ду на ра дзі му. У якас ці 

ва ры ян та да стаў кі гра ма дзян у аэ ра пор ты 

раз гля да ец ца транс парт па соль ства Бе-

ла ру сі ў Маск ве», — пе рад ае прэс-служ ба 

МЗС.

Праб лем ная сі ту а цыя за хоў ва ец ца з 

су ай чын ні ка мі на ін дый скім Гаа. Для вы-

ра шэн ня пы тан ня пра ве дзе ны шэ раг ра-

бо чых ме ра пры ем стваў на ўзроў ні вы шэй-

ша га кі раў ніц тва Мі ніс тэр ства транс пар ту, 

а так са ма па лі ніі Фе дэ раль на га агенц тва 

па вет ра на га транс пар ту Ра сіі. Раз гля да-

юц ца роз ныя ва ры ян ты, у тым лі ку на кі-

ра ван не да дат ко вых бар тоў. «Раз ліч ва ем, 

што ў са мыя блі жэй шыя дні су мес ны мі 

на ма ган ня мі мы зной дзем ра шэн не пы-

тан ня», — ад зна ча ец ца на афі цый най 

ста рон цы МЗС.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Ка ні ку лы 
без алім пі яд

Як па ве да мі ла Мі ніс тэр-

ства аду ка цыі ў сва ім афі-

цый ным Telegram-ка на ле, 

рэс пуб лі кан скі этап алім-

піяд па ву чэб ных прад ме-

тах пе ра но сіц ца на паз-

ней шы тэр мін.

Тра ды цый на пе ра мож цы 

рэс пуб лі кан ска га ту ра алім пія-

ды пры па ступ лен ні на ад па вед-

ныя спе цы яль нас ці ў ВНУ за ліч-

ва юц ца без ус туп ных іс пы таў. 

Та му для адзі нац ца ці клас ні каў 

пе ра мо га на алім пі я дзе аў та-

ма тыч на азна ча ла па па дан не ў 

лік сту дэн таў. Да та го ж ле там 

пе ра мож цы рэс пуб лі кан ска га 

ту ра аба ра ня юць го нар бе ла-

рус кай шко лы на між на род ных 

спа бор ніц твах.

Ка лі мо гуць прай сці за ключ-

ныя ту ры, па куль не вя до ма. 

На ват ары ен ці ро вач ныя да ты 

не на зы ва юц ца.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У Бе ла ру сі за рэ гіст ра ва ны 81 вы-

па дак ка ра на ві ру са. 22 ча ла ве кі 

з гэ тай ста тыс ты кі ўжо вы пі са ны 

ці рых ту юц ца да вы піс кі, ма ю чы 

ад моў ныя тэс ты. Яшчэ 59 зна хо-

дзяц ца пад ме ды цын скім на зі-

ран нем. Боль шасць хво рых у Мін-

ску — іх ка ля 40, два — у Го мель-

скай воб лас ці, адзін — у Грод не, 

ас тат нія — у Ві цеб ску. З усіх вы-

пад каў 41 — за ваз ны. Пры чым 

ся род ін фі цы ра ва ных з па цвер-

джа ным ды яг на зам толь кі адзін 

за меж ны гра ма дзя нін, усе ас тат-

нія — бе ла ру сы. Ся рэд ні ўзрост 

па цы ен таў — ад 15 да 49 га доў. 

Са ма му ста рэй ша му хво ра му з 

COVІD-19 — 78 га доў, са ма му ма-

лод ша му — тры га ды (дзі ця кан-

так та ва ла з ін фі цы ра ва най ма ці).

— Сі ту а цыя кант ра лю ец ца, і пад-

стаў для па ні кі на ця пе раш ні мо мант 

ня ма, — пад крэс лі ла на мес нік мі ніст-

ра ахо вы зда роўя Але на БОГ ДАН. — 

Па звест ках Су свет най ар га ні за цыі 

ахо вы зда роўя, па коль кас ці тэс таў, 

пра ве дзе ных на міль ён на сель ніц тва, 

мы зна хо дзім ся на 9-м мес цы ся род 

усіх кра ін све ту, дзе за рэ гіст ра ва ны 

вы пад кі ка ра на ві ру са. На 100 ты сяч 

жы ха роў у нас пры хо дзіц ца 22 апа ра ты 

штуч най вен ты ля цыі лёг кіх. З нар коз-

на-ды халь ны мі апа ра та мі — 38. Для 

па раў на ння: у ЗША гэ тыя ліч бы скла-

да юць 18, у Іта ліі — 8,3, у Вя лі ка бры-

та ніі — 12,9.

Да рэ чы, пра фе сій ны па ды ход Мі-

ніс тэр ства ахо вы зда роўя Бе ла ру сі да 

рэ ага ван ня на сі ту а цыю з рас паў сюдж-

ван нем ка ра на ві ру са, у тым лі ку ран-

няе вы яў лен не вы пад каў за ра жэн ня, 

ад соч ван не кан так таў, іза ля цыю і ака-

зан не да па мо гі па цы ен там ад зна чыў 

рэ гі я наль ны ды рэк тар Еў ра пей ска га 

бю ро Су свет най ар га ні за цыі ахо вы 

зда роўя Ханс Клю ге ў ліс це да мі ніст-

ра ахо вы зда роўя Бе ла ру сі Ула дзі мі ра 

Ка ра ні ка.

На мес нік мі ніст ра па ве да мі ла, што 

ў кра і не ўда ло ся ста бі лі за ваць сі ту а-

цыю з уз роў нем пнеў ма ній. На сён ня 

ў Бе ла ру сі яна на зі ра ец ца ў 2743 па-

цы ен таў, з іх у 77 — цяж кая. Тра ці на 

пнеў ма ній мае гры поз ную эты я ло гію. 

У пры ват нас ці, 22 цяж кія вы клі ка ны 

гры пам H1N1.

— Усе ся рэд ня цяж кія і цяж кія пнеў-

ма ніі ты пі ру юц ца на ка ра на ві рус. Та кім 

чы нам учо ра быў вы яў ле ны яшчэ адзін 

вы па дак у Го мель скай воб лас ці. Па цы-

ент ка не мае па трэ бы ў да па мож най 

вен ты ля цыі лёг кіх. Яна бы ла да стаў-

ле на на аб лас ны ўзро вень. У ра ё не 

(Жыт ка віц кім, — «Зв».) пра вод зяц ца 

су праць э пі дэ міч ныя ме ра пры ем ствы.

Спе цы я ліс ты на га да лі, што ана ліз 

на ка ра на ві рус ную ін фек цыю бя руць і 

ў бліз кіх хво ра га на цяж кую пнеў ма нію, 

каб не пра пус ціць вы пад каў ка ра на-

ві ру са. І да гэ та га трэ ба ад не сці ся з 

ра зу мен нем. Ме на ві та так раз ві ва ла ся 

сі ту а цыя і ў Ві цеб ску, дзе ад пнеў ма ніі 

па мер ла жан чы на. Ёй і бліз кім зра бі лі 

тэст на COVІD-19, які не па цвер дзіў 

на яў насць ві ру са.

Па ін фар ма цыі на мес ні ка на чаль-

ні ка ад дзе ла гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі 

і пра фі лак ты кі Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя Іны КА РА БАН, на іза ля цыі 

за раз зна хо дзіц ца 1100 кан так таў 

пер ша га ўзроў ню, а 8800 кан так таў 

дру го га ўзроў ню — пад ме ды цын скім 

на зі ран нем.

— Па цы ен ты з COVІD-19 не заў сё ды 

да юць поў ную ін фар ма цыю аб сва іх 

кан так тах, асаб лі ва ка лі яны на вед ва лі 

за баў ляль ныя ўста но вы. У не ка то рых 

вы пад ках да во дзіц ца звяр тац ца па 

да па мо гу ў ор га ны ўнут ра ных спраў і 

пра гля даць за пі сы з ка мер ві дэа на зі-

ран ня, — па ве да мі ла Іна Ка ра бан.

Па куль у Мін ску кан такт ныя асо бы 

раз мя шча юц ца ў шпі та лі ве тэ ра наў 

Вя лі кай Ай чын най вай ны, комп лек сах 

«За гор'е» і «Бры ган ці на», ста ліч ным 

скур на-ве не ра ла гіч ным дыс пан се ры. 

Ін фі цы ра ва ныя пра хо дзяць ля чэн не ў 

Мін скай ін фек цый най баль ні цы, аб лас-

ным су праць ту бер ку лёз ным дыс пан се-

ры і 6-й га рад ской баль ні цы. У ас тат-

ніх рэ гі ё нах па куль ха пае для гэ тых 

мэт мес цаў у аб лас ных ін фек цый ных 

баль ні цах.

— Мы ча со ва ад кла лі пла на вую 

шпі та лі за цыю. Пры гэ тым па цы ен там 

з ін фарк та мі, ін суль та мі, эк стран ны-

мі хі рур гіч ны мі па та ло гі я мі да па мо га 

аказ ва ец ца, — удак лад ні ла Але на Бог-

дан. — Ёсць уста но вы, якія ні ў якім 

вы пад ку не бу дуць пе ра пра фі ля ва ны і 

пра цяг нуць аказ ваць да па мо гу па цы-

ен там з сар дэч на-са су дзіс ты мі ка та-

стро фа мі, траў ма мі, лор-за хвор ван ня-

мі, дзі ця чы мі хва ро ба мі.

Іна Ка ра бан на га да ла, што ўсіх тых, 

хто вяр нуў ся ў кра і ну з-за мя жы, Мі-

ніс тэр ства ахо вы зда роўя за клі кае да 

са ма іза ля цыі. Гэ та зна чыць, не на вед-

ваць бліз кіх, ра бо ту, аб ме жа ваць кан-

так ты ў сям'і і, па маг чы мас ці, па ся ліц-

ца асоб на ад род ных.

— Ня ма за ба ро ны на на вед ван не 

ву ліц, пар каў. Але трэ ба тры маць дыс-

тан цыю 1—1,5 мет ра ад ся бе да ін шых 

лю дзей, бо ка ра на ві рус пе рад аец ца з 

кро пель ка мі слі ны, слі зі, якія рас пы-

ля юц ца на гэ тую ад лег ласць. Ка лі ня-

ма маг чы мас ці за стац ца до ма, вар та 

на сіць мас ку, — па рэ ка мен да ва ла Іна 

Ка ра бан.

— Сіс тэ ма ахо вы зда роўя на кі ра ва-

на на ака зан не ме ды цын скай да па мо гі, 

і мы не мо жам пры му сіць тэс ці ра вац ца 

ўсіх, хто пры бы вае ў аэ ра порт, гэ та 

доб ра ах вот нае жа дан не кож на га. Па 

маг чы мас ці та кія лю дзі па він ны ар га-

ні за ваць са ма іза ля цыю на 14 дзён. А іх 

най маль нік па ві нен быць за ці каў ле ны, 

каб та кі ча ла век не прый шоў на ра бо-

ту, — да да ла Але на Бог дан.

Прад стаў ні кі Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя па ве да мі лі, што па куль аб-

ме жа ван няў для на вед ван ня ўста ноў 

гра мад ска га хар ча ван ня, цы руль няў і 

са ло наў пры га жос ці, ма саж ных ка бі не-

таў ня ма, бо сі ту а цыя кант ра лю ец ца.

— Усім уста но вам гра мад ска га 

хар ча ван ня бы лі на кі ра ва ны рэ ка мен-

да цыі па змян шэн ні коль кас ці на вед-

валь ні каў, раз мя шчэн ні сто лі каў на 

ад лег лас ці не менш за метр. Пад стаў 

рэ ка мен да ваць іх за крыц цё па куль ня-

ма, — удак лад ні ла Іна Ка ра бан.

А вось па ра дак на вед ван ня па лі клі-

нік змя ніў ся. Для хво рых з па вы ша най 

тэм пе ра ту рай пра ду гле джа ны асоб ны 

ўва ход, а пры яго ад сут нас ці — ка бі нет 

на пер шым па вер се, ку ды вар та прай-

сці, мі ну ю чы рэ гіст ра ту ру. Як па ве да мі-

ла га лоў ны ўрач 39-й ста ліч най па лі-

клі ні кі Воль га ЕС МАН ЧЫК, пла на выя 

на вед ван ні па лі клі нік ця пер мак сі маль-

на аб ме жа ва ны. Дыс пан се ры за цыя і 

ін шыя аб сле да ван ні лепш пе ра нес ці 

на паз ней шы тэр мін — май-чэр вень. 

Пла на вая ста ма та ла гіч ная да па мо га 

так са ма мі ні мі за ва на. Ар га ні за ва на 

вы піс ка рэ цэп таў і да стаў ка іх на дом 

для па жы лых гра ма дзян.

Лю дзям ста ла га ўзрос ту ў гэ тыя дні 

ме ды кі ра яць не ўдзель ні чаць у ма са-

вых ме ра пры ем ствах і не на вед ваць іх, 

па маг чы мас ці, не вы хо дзіць у люд ныя 

мес цы без па трэ бы. А яшчэ на шы ўра-

чы да лу чы лі ся да між на род най ак цыі 

«Мы за ста нем ся на ра бо це, каб да па-

маг чы вам, — вы за стань це ся до ма, 

каб да па маг чы нам!»

Але на КРА ВЕЦ.

 ВАЖ НА
Ёсць пы тан ні?

Ка лі ў вас узнікла праб лем а ў су вя зі з ака зан нем 

гэ тай па слу гі, вы мо жа це расказаць аб ёй па ну-

марах, на зва ных ні жэй (ка лі лас ка, не блы тай це 

гэ тыя тэ ле фо ны з га ра чы мі лі ні я мі, па якіх мож на 

за мо віць пра дук ты і ле кі на дом).

Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны — (8 017) 

222 49 29.

Ка мі тэт па пра цы, за ня тас ці, са цы яль най аба ро не 

Брэсц ка га абл вы кан ка ма — (80162) 21 10 17.

Ка мі тэт па пра цы, за ня тас ці, са цы яль най аба ро не 

Ві цеб ска га абл вы кан ка ма — (8 0212) 65 42 64.

Ка мі тэт па пра цы, за ня тас ці, са цы яль най аба ро не 

Го мель ска га абл вы кан ка ма — (8 0232) 75 77 12.

Ка мі тэт па пра цы, за ня тас ці, са цы яль най аба ро-

не Гро дзен ска га абл вы кан ка ма — (8 0152) 74 35 94, 

77 03 49.

Ка мі тэт па пра цы, за ня тас ці, са цы яль най аба ро не 

Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма — (8 0222) 25 07 05.

Ка мі тэт па пра цы, за ня тас ці, са цы яль най аба ро не 

Мінск ага абл вы кан ка ма — (8 017) 302 68 23.

Ка мі тэт па пра цы, за ня тас ці, са цы яль най аба ро не 

Мін ска — (8017) 396 55 26, 373 04 76.

Зван кі пры ма юц ца з 9.00 да 18.00 у ра бо чыя дні.

На слы ху

Спе цы я ліс ты ўпэў не ны, 
што сі ту а цыя 
кант ра лю ец ца

І ра яць тры маць дыс тан цыю ў люд ных мес цах, 
а ста рым і хворым за ста вац ца до ма

По шу кі шля хоў на радзіму
У фо ку се ўва гі МЗС зна хо дзяц ца яшчэ не каль кі ты сяч бе ла ру саў, 

якім мо жа спат рэ біц ца са дзей ні чан не ў вяр тан ні


