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— Iгар Вiк та ра вiч, пы тан не, 

якое цi ка вiць мно гiх: удзел дзi-

ця цi ра зам з баць ка мi ў мi тын гу 

мо жа стаць пад ста вай для пры-

знан ня зна хо джан ня дзi ця цi ў 

са цы яль на не бяс печ ным ста но-

вi шчы цi ўво гу ле да па збаў лен ня 

баць коў скiх пра воў?

— У пер шую чар гу ха цеў бы 

ад зна чыць, што мы, да рос лыя, 

i перш-на перш баць кi, аба вя за ны 

за бяс печ ваць за ха ван не пра воў 

на шых дзя цей i iх бяс пе ку.

У той жа час вi да воч на, што 

ка лi баць кi, якiя ўдзель нi ча юць у 

не санк цы я на ва ных ак цы ях, мi тын-

гах, бя руць з са бой дзя цей, яны 

тым са мым ста вяць пад па гро зу 

iх жыц цё i зда роўе. I ў гэ тых вы-

пад ках дзяр жа ва аба вя за на рэага-

ваць.

Згод на з Ко дэк сам аб ад мi нiст-

ра цый ных пра ва па ру шэн нях, баць-

кi, як удзель нi кi не санк цы я на ва ных 

ак цый i мi тын гаў, пры цяг ва юц ца 

да ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi. 

А гэ та ўжо з'яў ля ец ца пад ста вай, 

каб па чаць пра цэ ду ру па пры знан-

нi зна хо джан ня дзi ця цi ў са цы яль-

на не бяс печ ным ста но вi шчы. I пры 

на яў нас цi су куп нас цi ўста ноў ле ных 

за ка на даў ствам кры тэ ры яў мо жа 

быць пры зна на, што дзi ця апы ну-

ла ся ў та кiм ста но вi шчы.

А ка лi баць кi зна хо дзяц ца ў не-

цвя ро зым ста не i бя руць дзя цей 

з са бой на ма са выя ме ра пры ем-

ствы — гэ та ўжо не па срэд ная па-

гро за жыц цю i зда роўю дзя цей. 

У гэ тых вы пад ках ор ган апе кi i 

па пя чы цель ства мае пра ва пры-

няць ра шэн не аб не ад клад ным 

ада бран нi дзi ця цi ў баць коў i ў ся-

мi дзён ны тэр мiн на кi ра ваць у суд 

iс ка вую за яву аб па збаў лен нi баць-

коў скiх пра воў.

— Якiя ме ры пры цяг нен ня да 

ад каз нас цi мо гуць пры мя няц-

ца ў да чы нен нi да баць коў, якiя 

пры хо дзяць са сва i мi не паў на-

лет нi мi дзець мi на мi тынг? Якiя 

за кон ныя пад ста вы бу дуць для 

iх па ка ран ня?

— Як я ўжо ад зна чаў, баць кi, як 

i ўсе iн шыя да рос лыя гра ма дзя не, 

якiя бя руць удзел у не санк цы я на-

ва ных ма са вых ме ра пры ем ствах, 

мо гуць быць пры цяг ну тыя да ад мi-

нiст ра цый най ад каз нас цi.

Пры гэ тым я ха цеў бы звяр нуць 

ува гу ўсiх баць коў яшчэ на адзiн 

мо мант. У ад па вед нас цi з за ка на-

даў ствам, да ад каз нас цi мо гуць 

быць пры цяг ну ты i не паў на лет нiя 

з 16 га доў, а за на ўмыс нае пры чы-

нен не ця лес на га па шко джан ня i iн-

шыя гвал тоў ныя дзе ян нi, на прык-

лад, за на ўмыс нае знi шчэн не або 

па шко джан не ма ё мас цi, за дроб-

нае ху лi ган ства — з 14 га доў.

У вы пад ку ка лi дзе цi не да сяг-

ну лi ўзрос ту ад мi нiст ра цый най ад-

каз нас цi, пры цяг ва юц ца да ад каз-

нас цi iх за кон ныя прад стаў нi кi.

У да чы нен нi да пры цяг ну тых 

да ад мi нiст ра цый най ад каз нас-

цi не паў на лет нiх пра во дзiц ца iн-

ды вi ду аль ная пра фi лак тыч ная 

ра бо та, у якой так са ма мусяць 

удзельнічаць за кон ныя прад стаў-

нi кi не паў на лет нiх. А да баць коў 

маг чы ма пры мя нен не штраф ных 

санк цый.

— Ме сен джа ры i тэ ле грам-

кана лы ста но вяц ца асноў най 

кры нi цай на вiн для ма ла до га па-

ка лен ня. На коль кi на ша мо ладзь, 

на ваш по гляд, мо жа кры тыч на 

ста вiц ца да iн фар ма цыi, ад роз нi-

ваць ма нi пу ля тыў ныя тэх на ло гii 

ад рэ аль ных па дзей? I — веч нае 

пы тан не: хто па вi нен куль ты ва-

ваць кры тыч нае мыс лен не — 

сям'я? Гра мад ства? Шко ла?

— Так, на ша мо ладзь, як i ва 

ўсiм све це, для атры ман ня iн фар-

ма цыi вы ка рыс тоў вае су час ныя 

iн фар ма цый ныя тэх на ло гii: iн тэр-

нэт, са цы яль ныя сет кi, роз ныя ме-

сен джа ры, най больш ак тыў на — 

тэ ле грам-ка на лы. А вось за да ча 

фар мi ра ван ня ў не паў на лет нiх 

кры тыч на га стаў лен ня да атрым лi-

ва е май та кiм шля хам iн фар ма цыi 

агуль ная для ўсiх нас: i баць коў, 

i гра мад ства, i дзяр жа вы.

Ад зна чу, што дзяр жаў ны мi ор-

га на мi i срод ка мi ма са вай iн фар-

ма цыi ро бiц ца ўсё, каб на тэ ле ка-

на лах, у га зе тах, у сет цы Iн тэр нэт 

даць аб' ек тыў ную iн фар ма цыю 

аб па дзе ях у кра i не i све це. Ад-

на ча со ва ва ўста но вах аду ка цыi 

пра во дзiц ца сiс тэм ная ра бо та па 

фар мi ра ван нi ў дзя цей i пад лет-

каў удум лi ва га, кры тыч на га стаў-

лен ня да та го, што яны чы та юць у 

стуж ках на вiн, са цы яль ных сет ках, 

на сай тах. Так, у ся рэд нiх шко лах, 

пра фе сiй ных лi цэ ях, ка ле джах 

рэа лi зу ец ца iн фар ма цый на-аду-

ка цый ны пра ект «Шко ла ак тыў-

на га гра ма дзя нi на». У яго рам ках 

з на ву чэн ца мi пры хо дзяць па га ва-

рыць па лi ты кi, гра мад скiя дзея чы, 

прад стаў нi кi ор га наў дзяр жаў на га 

кi ра ван ня.

У той жа час баць кi па вiн-

ны ства раць мак сi мум умоў для 

фар мi ра ван ня ў дзя цей ад каз на-

га стаў лен ня да ву чо бы, а не аб-

мяр коў ваць з iмi свае па лi тыч ныя 

по гля ды i тым больш браць iх з 

са бой на спан тан ныя па лi тыч ныя 

ме ра пры ем ствы. У баць коў мо гуць 

быць роз ныя по гля ды, але спа-

чат ку трэ ба даць дзi ця цi вы рас цi 

зда ро вым i атры маць доб рую аду-

ка цыю. I ў гэ тым сям'i ў поў най ме-

ры да па ма гае дзяр жа ва. Ме на вi та 

баць кi ра зам са шко лай па вiн ны 

да па ма гаць дзi ця цi на ладж ваць 

ад но сi ны са сва i мi ад на год ка мi, 

ву чыц ца дыя ло гу ў ася род дзi роў-

ных са бе, умець ад стой ваць свой 

пункт гле джан ня ў кла се, гру пе, 

аў ды то рыi.

— Мо ладзь — ак тыў ны 

ўдзель нiк пра тэс таў, але i ў мi-

тын гах, ар га нi за ва ных у пад-

трым ку ўлад, так са ма ня ма ла 

ма ла дых лю дзей. Цi не атры-

ма ец ца ў бу ду чым рас ко ла тае 

гра мад ства? Якiя кро кi ў тым 

лi ку i на дзяр жаў ным уз роў нi 

не аб ход на ра бiць, каб за ха ваць 

адзiн ства бе ла ру саў, кож ны з 

якiх мае пра ва на ўлас нае мер-

ка ван не?

— Дзяр жа ва не па дзя ляе мо-

ладзь на ўдзель нi каў пра тэс ных цi 

мiр ных мi тын гаў. На жаль, мно гiя 

ме сен джа ры i тэ ле грам-ка на лы бя-

руць на ся бе сме ласць сцвяр джаць 

пра рас кол гра мад ства ў цэ лым, 

у тым лi ку i ў ма ла дзёж ным ася-

род дзi.

Кi раў нi кi дзяр жаў ных ор га-

наў, дэ пу тац кi кор пус пра вод зяць 

шмат лi кiя су стрэ чы з на ву чэн скай 

i сту дэнц кай мо лад дзю, на якiя за-

пра ша юц ца ўсе ах вот ныя. Прак-

тыч ную маг чы масць вы каз ваць 

свае па лi тыч ныя по гля ды, уплы-

ваць на ра шэн нi мяс цо вых вы ка-

наў чых i рас па рад чых ор га наў ма-

ла дое па ка лен не мае праз удзел у 

ма ла дзёж ным пар ла менц кiм ру ху. 

Пры мяс цо вых Са ве тах дэ пу та таў 

у рэ гi ё нах функ цы я ну юць ма ла-

дзёж ныя пар ла мен ты, па ла ты i 

са ве ты, у склад якiх ува хо дзiць 

мо ладзь. З лi пе ня бя гу ча га го да 

70 ма ла дых дэ пу та таў увай шлi ў 

склад Ма ла дзёж на га са ве та (пар-

ла мен та) пры На цы я наль ным схо-

дзе Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

Тэ ле грам-ка нал «Ма ла дзёж ны 

цяг нiк» раз мя шчае аб`ек тыў ную 

iн фар ма цыю аб гра мад ска-па-

лi тыч ным ста но вi шчы ў кра i не ў 

фар ма це, якi за па тра ба ва ны ў ма-

ла дзёж ным ася род дзi. Гэ ты тэ ле-

грам-ка нал ство ра ны ня даў на, але 

кож ны дзень коль касць яго пад пiс-

чы каў па вя лiч ва ец ца.

Сён ня i сям'я, i сам ма ла ды ча-

ла век па вiн ны ра зу мець, што ка-

лi ты прай шоў скла да ныя ўступ-

ныя вы пра ба ван нi ў на ву чаль ную 

ўста но ву, не аб ход на перш за ўсё 

асвой ваць вы бра ную пра фе сiю, 

раз вi вац ца i ўдас ка наль вац ца ў 

пэў ным кi рун ку пра фе сiй на га ста-

наў лен ня, каб стаць па спя хо вым 

ча ла ве кам.

— Ёсць мер ка ван не, што 

сён няш нiя пра тэс ты — мi тын гi 

ай цiш нi каў i ма ла дых прад пры-

маль нi каў, якiя ў сва ёй што-

дзён най пра цы на кi ра ва ны на 

за ход нiх парт нё раў. Та му яны ў 

сва iм ус пры няц цi жыц ця ад да-

ле ны ад гас па дар нi каў. Цi згод-

ны вы з та кой дум кай? Цi мо жа 

гэ тая ака лiч насць стаць пад-

ста вай для пе ра цяг ван ня (што 

на зi ра ец ца за раз) крэ а тыў най, 

ак тыў най, аду ка ва най, але пра-

тэс ту ю чай бе ла рус кай мо ла дзi 

на За хад i што ра бiць, каб гэ та 

па пя рэ дзiць?

— Я не ду маю, што тыя, хто 

ўдзель нi чае ў не санк цы я на ва ных 

ак цы ях i мi тын гах ары ен та ва ны 

толь кi на За хад i ад да ле ны ад гас-

па дар нi каў i праг ма ты каў. Шмат 

з iх, на жаль, прос та пад да юц ца 

фаль шы вым за клi кам.

Што да ты чыц ца ад' ез ду мо ла-

дзi — пе ра ка на ны, што на ша мо-

ладзь лю бiць сваю кра i ну i хо ча 

жыць, пра ца ваць i га да ваць дзя-

цей у род най Бе ла ру сi.

Дзяр жа ва пры кла дае i на да лей 

бу дзе пры кла даць мак сi маль ныя 

на ма ган нi, каб за бяс пе чыць год ны 

ўзро вень жыц ця для на шай мо ла-

дзi i ўсiх гра ма дзян кра i ны.

Сён ня рас пра цоў ва ец ца Стра-

тэ гiя раз вiц ця дзяр жаў най ма-

ла дзёж най па лi ты кi Рэс пуб лi кi 

Бела русь да 2030 го да. Мы ста вiм 

пе рад са бой но выя ары ен цi ры па 

пры цяг нен нi мо ла дзi да вы ра шэн-

ня дзяр жаў ных за дач, па раз вiц ці 

прад пры маль нiц кай iнi цы я ты вы, 

па шы рэн нi дзей нас цi сту дэнц кiх 

атра даў i ва лан цёр ска га ру ху, 

пад трым цы адо ра най i та ле на вi тай 

мо ла дзi i мно гiя iн шыя. А не па срэд-

ная рэа лi за цыя гэ тых за дач бу дзе 

ажыц цяў ляц ца ў рам ках дзяр жаў-

най пра гра мы «Аду ка цыя i ма ла-

дзёж ная па лi ты ка», якая так са ма 

рас пра цоў ва ец ца за раз.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

«У баць коў мо гуць быць роз ныя по гля ды...»

Са цы яль нае дыс тан цы-

ра ван не — комп лекс не ме-

ды ка мен тоз ных са нi тар на-

эпi дэ мi я ла гiч ных ме ра пры-

ем стваў, на кi ра ва ных на 

спы нен не або за па во лен не 

рас паў сюдж ван ня iн фек-

цый на га за хвор ван ня. Яго 

мэ та — знi зiць ве ра год ныя 

кан так ты па мiж iн фi цы ра ва-

ны мi i зда ро вы мi людзь мi.

Сэнс са цы яль на га дыс тан-

цы ра ван ня — ар га нi за ваць 

сваё жыц цё та кiм чы нам, каб 

ска ра цiць на 75 % кан так ты 

па-за ме жа мi до ма i ра бо ты, 

i на 25 % — на ра бо це. Ка лi 

лю дзi пры трым лi ва юц ца гэ-

тых рэ ка мен да цый, па збя-

га ю чы гра мад скiх мес цаў i 

ў прын цы пе аб мя жоў ва ю чы 

свае пе ра мя шчэн нi, рас паў-

сюдж ван не iн фек цыi за па-

воль ва ец ца, стрым лi ва ец ца 

яе вы бу хо вы рост.

Асноў ныя 
прын цы пы 
са цы яль на га 
дыс тан цы ра ван ня:

1. Мi нi мi за ваць коль касць 

кан так таў з iн шы мi людзь мi 

па-за ме жа мi до му. Не вы-

ходзь це з до му, ка лi ў гэ тым 

ня ма асаб лi вай па трэ бы.

Каб ска ра цiць вы ха ды, 

мож на вы ка рыс тоў ваць на-

ступ ныя ме ры:

* кан так туй це з iн шы мi 

людзь мi дыс тан цый на з да-

па мо гай срод каў су вя зi;

* вы бi рай це па слу гi да-

стаў кi — толь кi да па ро га 

ква тэ ры (до ма, офi са);

* ад да ле ная ра бо та, вi-

дэа зван кi i кан фе рэнц-

сувязь.

2. Ка лi ёсць не аб ход насць 

вый сцi з до му, ска ра цi це 

кан так ты з iн шы мi людзь мi 

i за хоў вай це 1,5-мет ро вую 

ад лег ласць адзiн ад ад на го. 

Ка лi гэ та не маг чы ма, вы ка-

рыс тоў вай це мас ку.

3. Як ма га час цей мый-

це ру кi з мы лам (пры ад-

сут нас цi та кой маг чы мас цi 

вы ка рыс тоў вай це сро дак 

для дэз ын фек цыi або ан ты-

сеп тыч ны сро дак для апра-

цоў кi рук).

4. Вы кон вай це «рэ спi ра-

тор ны эты кет».

Асоб ныя рэ ка мен да цыi 

для лю дзей з гру пы вы со-

кай ры зы кi — асоб ста рэй-

ша га i па жы ло га ўзрос ту, 

па цы ен таў з хра нiч ны-

мi за хвор ван ня мi лю бо га 

ўзрос ту (па та ло гii ор га наў 

ды хан ня, сар дэч на-са су-

дзiс тай, iмун най сiс тэм, 

ан ка ла гiч ныя за хвор ван-

нi, бран хi яль ная астма). Iм 

не вар та вы хо дзiць з до му, 

ка лi ў гэ тым ня ма асаб лi-

вай па трэ бы (па езд кi на 

ра бо ту, па куп ка пра дук таў 

хар ча ван ня i ле каў, атры-
ман не ме ды цын скiх i iн шых 
жыц цё ва важ ных па слуг). 
Так са ма не рэ ка мен ду ец ца 
пры маць нi ко га ў ся бе до-
ма, за вы клю чэн нем атры-
ман ня жыц цё ва важ ных 

па слуг. Па пра сi це род ных 

i зна ё мых да па маг чы вам 

з за бес пя чэн нем бы та вых 

па трэб.

Да дат ко выя 
рэ ка мен да цыi

Па збя гай це фi зiч ных кан-

так таў, уклю ча ю чы по цiск 

ру кi i аб дым кi.

Ад кры вай це дзве ры 

не да ло няй. Па спра буй це 

не да кра нац ца ру ка мi да 

тва ру.

Як ма га час цей пра вет-

ры вай це па мяш кан нi. Пра-

во дзь це дэз ын фек цыю кан-

такт ных па верх няў, асаб лi ва 

дзвяр ных ру чак, пуль таў тэ-

ле вi за ра, тэ ле фо наў, кам-

п'ю тар най кла вi я ту ры i iн-

шых па верх няў, да якiх мы 

да кра на ем ся час та.

Па спра буй це не ку рыць, 

у тым лi ку элект рон ныя цы-

га рэ ты або каль ян.

Не ка рыс тай це ся агуль-

ны мi ста ло вы мi пры бо ра-

мi, не еш це з ад ной та лер-

кi i не пе ра да вай це iн шым 

ежу, якую вы па каш та ва лi 

або ад ку сi лi.

Зна хо дзя чы ся до ма, пры-

трым лi вай це ся зда ро ва га 

хар ча ван ня i фi зiч най ак-

тыў нас цi.

Пры з'яў лен нi сiмп то маў 

рэ спi ра тор на га за хвор ван-

ня (па вы шэн не тэм пе ра ту ры 

це ла, ка шаль, за дыш ка, на-

смарк) за хоў вай це хат нюю 

са ма iза ля цыю, па збя га ю чы 

кан так таў з чле на мi сям'i, 

i вы клi кай це ўра ча.

У Бе ла ру сi на 25 ве рас-

ня за фiк са ва на 76 957 ча-

ла век са ста ноў чым тэс там 

на COVID-19. Пры рост за 

апош нiя су ткi склаў 306 но-

вых вы пад каў. Па пра вi лi ся 

i вы пi са ны 73 925 ча ла век, 

у якiх ра ней быў па цверджа-

ны ды яг наз (192 за апош-

нiя су ткi), 807 ча ла век з 

ка ра на вi рус най iн фек цы-

яй у кра i не па мер ла (пяць 

ча ла век за апош нiя су ткi). 

З па чат ку рас паў сю джан-

ня iн фек цыi пра ве дзе на 

1 млн 792 тыс. 426 тэс таў 

(16 155 за суткi).

Але на КРА ВЕЦ.

Бе ра жы це ся бе!

Са цы яль нае дыс тан цы ра ван не i мас кi
Што да па мо жа аба ра нiц ца ад вi рус ных iн фек цый i COVID-19

Улiч ва ю чы, што се зон па вы шэн ня за хва раль нас цi 

на вост рыя рэ спi ра тор ныя iн фек цыi ў на шай кра i не 

па чы на ец ца што год у ве рас нi, Мi нiс тэр ства ахо вы 

зда роўя Рэс пуб лi кi Бе ла русь на га да ла аб пра вi лах 

са цы яль на га дыс тан цы ра ван ня, як ад ной з асноў ных 

мер пра фi лак ты кi за ра жэн ня вi рус ны мi iн фек цы я мi, 

у тым лi ку COVID-19.


