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Як па ве дам ляе Мi нiс тэр ства ахо вы зда-

роўя, у кра i не пра цяг ва юц ца ме ра пры-

ем ствы па кант ро лi за эпi дэ мi я ла гiч най 

аб ста ноў кай i ў вы пад ку не аб ход нас цi 

ад бы ва ец ца шпi талі  за цыя па цы ен таў для 

да лей ша га аб сле да ван ня i на зi ран ня.

— За апош нiя су ткi вы пi са на пяць па цы ен таў, 

у якiх ра ней тэст на COVID-19 даў ста ноў чы вы-

нiк. Пад ме ды цын скiм на зi ран нем i на ля чэн нi 

зна хо дзiц ца 157 ча ла век, — па ве да мi ла прэс-

сак ра тар Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя Юлiя Ба-

ра дун.

Больш за 50 ча ла век у Бе ла ру сi па пра вi лi ся 

i вы пi са ны са ста цы я на ра.

Учо ра быў за рэ гiст ра ва ны дру гi вы па дак 

смер цi ўзрос та ва га па цы ен та з на яў нас цю шмат-

лi кiх хра нiч ных за хвор ван няў, якiя, па па пя рэд нiх 

звест ках, ус клад не ны ка ра на вi рус най iн фек цы-

яй. Гэ та 70-га до вая на стаў нi ца анг лiй скай мо вы 

з вёс кi Док та ра вi чы Ка пыль ска га ра ё на Мiн-

скай воб лас цi. Апош нiя два тыд нi яна пра вя ла ў 

баль нi цы з пнеў ма нi яй. А 30 са ка вi ка ў Вi цеб ску 

бы ла за фiк са ва на пер шая смерць ад ус клад нен-

няў ка ра на вi рус най iн фек цыi. Раз мо ва iдзе пра 

75-га до ва га ак цё ра Нацыянальнага акадэмічнага 

драматычнага тэатра імя Якуба Коласа, за слу-

жа на га ар тыс та Бе ла ру сi Вiк та ра Да шке вi ча.

У све це з па чат ку пан дэ мii за ра зi лi ся 

858 785 ча ла век, па ве дам ляе да след чы цэнтр 

сiс тэм ных на вук i iн жы не рыi Джон са Хоп кiн са 

(ЗША). Па вод ле апош нiх звес так, больш за 

42 ты ся чы ча ла век па мер ла, па пра вi ла ся звыш 

178 ты сяч. Най боль шая коль касць за хва рэ лых 

у ЗША — больш за 189 ты сяч, па мер ла 3900 ча-

ла век. У Кi таi за ра зi ла ся больш за 82 ты ся чы. 

У Еў ро пе са май на пру жа най за ста ец ца сi ту а цыя 

ў Iта лii — за фiк са ва на 105 792 вы пад кi, па мер ла 

больш за 12 ты сяч хво рых, па пра вi ла ся 15,7 ты-

ся чы. Сi ту а цыя ў Ра сii так са ма ня прос тая — 

больш за 2,3 ты ся чы iн фi цы ра ва ных, 17 ча ла век 

па мер ла, 121 па пра вiў ся. У Поль шчы за ра зi ла ся 

больш за 2,3 ты ся чы ча ла век, па мер ла 33, па-

пра вi лi ся сем па цы ен таў.

Але на КРА ВЕЦ.

На слы хуНа слы ху

Пад ме ды цын скiм 
на зi ран нем 
i на ля чэн нi 

157 па цы ен таў
У Бе ла ру сi ўжо пра ве дзе на 
больш за 32 ты ся чы тэс таў 
на ка ра на вi рус ную iн фек цыю

Пер шы i дру гi ўзро вень 
кан так таў

Усе лю дзi, пра кан так ты з якi мi 

ўспа мi нае ча ла век, зы хо дзя чы з 

пра цяг лас цi зно сiн з iм дзе ляц ца 

на так зва ныя кан так ты пер ша га 

або дру го га ўзроў ню. Пры атры-

ман нi гэ тай iн фар ма цыi цес ныя 

кан так ты ад ра зу ж апа вя шча юц ца 

па тэ ле фо не i iза лю юц ца ў асоб-

ныя ме ду ста но вы, на прык лад шпi-

таль iн ва лi даў Вя лi кай Ай чын най 

вай ны, пад на зi ран не. «Па звест-

ках на шых кi тай скiх, iталь ян скiх 

ка лег, ся род тых, хто ў вы нi ку 

за хвор вае, 80-85 % пры па дае на 

блiз кiя кан так ты, у пры ват нас цi 

ся мей ныя. У ас тат нiх iма вер насць 

за хва рэць знач на нi жэй шая. Тым 

не менш усiх, хто кан так та ваў з па-

цы ен там на пра ця гу 15-30 хвi лiн у 

за чы не ным па мяш кан нi, мы лi чым 

блiз кi мi кан так та мi i аба вяз ко ва 

iза лю ем», — ад зна чы ла на мес нiк 

га лоў на га ўра ча цэнт ра.

Iры на Глiн ская рас тлу ма чы ла, 

ка го лi чаць кан так там дру го га 

ўзроў ню. Гэ та мо жа быць, на прык-

лад, ча ла век, якi пра ца ваў з за хва-

рэ лым у ад ным бу дын ку, але не па-

срэд на не кан так та ваў з iм (не вi-

таў ся i не раз маў ляў). У па доб ным 

вы пад ку ры зы ка за ра зiц ца вель мi 

нiз кая. Тым не менш за та кiм ча-

ла ве кам на пра ця гу 14 дзён усё 

роў на ар га нi зу юць мед на зi ран не. 

З iм на су вязь па ста ян на вы хо дзiць 

урач, апыт вае, агля дае, вы мя рае 

тэм пе ра ту ру. Больш за тое, ча-

ла ве ку рэ ка мен да ва на на пра ця-

гу двух тыд няў мi нi мi за ваць свае 

кан так ты, не ез дзiць у гра мад скiм 

транс пар це, а ў вы пад ку зме ны 

ста ну зда роўя ад ра зу ж звяр тац-

ца ў хут кую да па мо гу. Яго так са-

ма шпi та лi зу юць, пра вя дуць ды фе-

рэн цы яль ную ды яг нос ты ку i пры 

не аб ход нас цi пры зна чаць ля чэн не. 

«Ка ле гi з Гер ма нii, на прык лад, на-

зi ра юць толь кi цес ныя кан так ты, 

гэ та зна чыць тых, хто зна хо дзiў ся 

ў ад ным па мяш кан нi з за ра жа ным 

15 i больш хвi лiн. Iх не iза лю юць 

у ста цы я на ры, а пра па ноў ва юць 

са ма iза ля цыю. Гэ та так са ма ва-

ры янт. Але на шы ме ра пры ем ствы 

ўсё ж та кi шы рэй шыя», — да да ла 

спе цы я лiст.

Ахоў ныя ме ры
Па ра лель на са шпi та лi за цы яй 

у ста цы я нар па цы ен та, у яко га па-

цвер джа ны COVID-19, iн шая бры-

га да пра во дзiць дэз ын фек цый ныя 

ме ра пры ем ствы па мес цы яго жы-

хар ства, ра бо ты, ча со ва га зна хо-

джан ня, то-бок усю ды, дзе гэ ты ча-

ла век зна хо дзiў ся. «Та кiх мес цаў 

па ад ным па цы ен це мо жа быць 

да стат ко ва шмат, але ўсе яны ў 

най блi жэй шыя га дзi ны апра цоў-

ва юц ца. Лiк вi ду ец ца ўзбу джаль-

нiк, якi хай на ват i не пра цяг лы час, 

але ўсё ж мо жа за ста вац ца на роз-

ных па верх нях. Та кiм чы нам мы 

вы клю ча ем на ват не вя лi кую, але 

маг чы мую ры зы ку кан такт на-бы-

та вой пе ра да чы вi ру са», — да да ла 

Iры на Глiн ская.

Без умоў на, ме ды кi пры ма юць 

ахоў ныя ме ры, каб за сце раг чы i 

ся бе, i на ва коль ных лю дзей. Эпiд-

бры га ды спе цы яль на экi пi ра ва ныя, 

а па цы ен та змя шча юць у бiя бокс.

Па коль кi спе цы фiч ных вак-

цын ад COVID-19 на сён ня ня ма, 

у спе цы я лiс таў ёсць маг чы масць 

па дзей нi чаць толь кi на два гэ тыя 

звё ны: вы яў лен не кры нi цы iн фек-

цыi i ко ла кан так таў, а так са ма 

раз рыў ме ха нiз ма яе пе ра да чы 

(дэз ын фек цыя). «Апе ра тыў нае i 

мак сi маль на шы ро кае пра вя дзен-

не та кiх ме ра пры ем стваў да зва ляе 

нам утрым лi ваць i кант ра ля ваць 

сi ту а цыю», — пад крэс лi ла спе-

цыя  лiст.

«Гэ тая пра ца не заў сё ды вi-

даць шы ро ка му ко лу, але мы 

яе i не афi шу ем. Ра зам з тым 

ёсць iн ды ка та ры, якiя свед чаць 

аб эфек тыў нас цi мер, якiя пра-

во дзяц ца», — ад зна чы ла Iры на 

Глiн ская. Па вод ле яе слоў, та кая 

ра бо та да дае на груз кi на сiс тэ-

му ахо вы зда роўя, але яна ў ця-

пе раш нi час апраў да ная. Ся род 

кан так таў пер ша га ўзроў ню зна-

хо дзяць тых, хто за хва рэў, а ста-

ноў чы вы нiк вы яў ля юць, як пра вi-

ла, на 5-7-ы дзень шпi та лi за цыi: 

лю дзi за ра зi лi ся, але вi рус па ча лi 

вы дзя ляць, ужо зна хо дзя чы ся ў 

ме ду ста но ве.

Бел ТА.

У ПЕР ШЫЯ Ж ГА ДЗI НЫ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ме ды цын скiя мас кi ў Бе ла ру сi шы-

юць для ўнут ра на га рын ку. Пер ша-

чар го вая за да ча — за бяс пе чыць 

улас ныя па трэ бы. Пра гэ та ў прэс-

цэнт ры Бел ТА пад час чар го ва га 

па ся джэн ня пра ек та «Экс перт нае 

ася род дзе» па ве да мi ла на чаль-

нiк упраў лен ня ўнут ра на га ганд лю 

i вы ста вач най дзей нас цi кан цэр на 

«Бел легп рам» Свят ла на КАХ РО.

АСАР ТЫ МЕНТ ПАД ПО ПЫТ
Да прад пры ем стваў «Бел легп ра ма» 

пад клю ча ец ца пры ват ны бiз нес. «Звяр та-

юц ца прад пры ем ствы, у якiх сён ня не за-

гру жа ныя ма гут нас цi, але ёсць швей нае 

аб ста ля ван не, швач кi. Хут ка пе ра пра фi-

лю ем iх на вы пуск ма сак», — ска за ла 

Свят ла на Ках ро. Мар лю для ма сак вы пус-

кае Ба ра на вiц кае вы твор чае ба ваў ня нае 

аб' яд нан не («Бла кiт»), бiн ты — ма гi лёў-

скае прад пры ем ства «Стуж ка». «Бла кiт» 

па вя лi чыў вы пуск мар лi ў 2,5 ра за. Так-

са ма тут на ла дзi лi вы твор часць тка нi ны, 

якая дзя ку ю чы спе цы яль най апра цоў цы 

мо жа яе за мя нiць.

На вы пуск ме ды цын скiх ма сак пе ра-

ары ен та ва ная част ка прад пры ем стваў 

кан цэр на. Вы твор часць па сту по ва на-

рошч ва ец ца i ця пер да ся гае пры клад на 

300 ты сяч вы ра баў у су ткi. На мi ну лым 

тыд нi гро дзен скае ТАА «Мед Лён» па ча ло 

вы пус каць змен ныя ба ваў ня на-льня ныя 

ўкла ды шы, якiя мож на ля пiць на лю бую 

мас ку для ўзмац нен ня ахоў на га эфек ту. 

Ра зам з тым у кан цэр не «Бел легп рам» 

звяр та юць ува гу, што ка заць пра за цык-

ле насць на вы твор час цi ме ды цын скiх 

вы ра баў нель га, асар ты мент пра дук цыi 

за ста ец ца ра ней шы.

Сi ту а цыя на су свет ным рын ку не маг-

ла не ад бiц ца на ай чын ным легп ра ме. 

У кан цэр не ха рак та ры зу юць яе як стрэ-

са вую, але ў той жа час за клi ка юць ба-

чыць у ёй i не ка то рыя плю сы для эка но-

мi кi i спа жыў цоў. Так, у ця пе раш нiх умо-

вах ай чын ныя прад пры ем ствы пач нуць 

па вя лiч ваць сваю до лю на ўнут ра ным 

рын ку, што бу дзе спры яць iм парт аза-

мя шчэн ню.

Як па ве дам ля ла ся, для за бес пя чэн ня 

фар ма цэў тыч ных ар га нi за цый не аб ход-

ным аб' ёмам ме ды цын скiх ма сак кi раў нiц-

тва «Бел легп ра ма» пры ня ло ра шэн не аб 

ча со вым пе ра пра фi ля ван нi шэ ра гу прад-

пры ем стваў для па шы ву ме ды цын скiх 

вы ра баў. Ця пер мас кi бу дуць вы раб ляць 

15 прад пры ем стваў, а агуль ны пла на ва ны 

аб' ём вы твор час цi — 550 ты сяч вы ра баў 

у су ткi.

НО ВЫЯ НI ШЫ
Спе цы я лiс ты пра ка мен та ва лi сi ту а цыю 

з па стаў ка мi iм парт най сы ра вi ны ў Бе ла-

русь. Яны пра цяг ва юц ца, хоць не без ла-

гiс тыч ных збо яў з-за пан дэ мii COVID-19, 

па ве да мiў на чаль нiк упраў лен ня ар га нi-

за цыi ганд лю i гра мад ска га хар ча ван ня 

Мi нiс тэр ства ан ты ма на поль на га рэ гу ля-

ван ня i ганд лю Мi ха iл Жы га ла. МАРГ вя-

дзе ма нi то рынг та ва ра па то каў. Пры гэ-

тым, як па ве да мiў ге не раль ны ды рэк тар 

ААТ «Ба ра на вiц кае вы твор чае ба ваў ня нае 

аб' яд нан не» («Бла кiт») Iван Тур чак, еў ра-

пей скiя кра i ны ад груз ку сы ра вi ны пры пы-

нi лi. Па iн шых кi рун ках за трым кi ўзнi ка юць 

у вы нi ку ка ран цiн ных ме ра пры ем стваў на 

гра нi цы. Па пры ез дзе, на прык лад, у Тур-

цыю даль на бой шчык на два тыд нi ад праў-

ля ец ца ў ка ран цiн. «Ка лi ра ней сы ра вi на 

з Ся рэд няй Азii да хо дзi ла на пра ця гу 7-10 

дзён, то сён ня трэ ба не менш за ме сяц. 

Гэ та да дат ко вы вы клiк у част цы за бес пя-

чэн ня ба за вай сы ра вi най», — кан ста та ваў 

кi раў нiк БВБА.

Дэ та лё вы ана лiз та ва ра па то ку праз бе-

ла рус кую гра нi цу яшчэ не пра во дзiў ся. Па-

куль скла да на пры вес цi кан крэт ныя лiч бы, 

як на iм ад бi лi ся ме ры, пры ня тыя кра i на мi-

су се дзя мi з-за пан дэ мii ка ра на вi ру са. На-

мес нiк на чаль нi ка га лоў на га ўпраў лен ня 

ар га нi за цыi мыт на га кант ро лю Дзяр жаў-

на га мыт на га ка мi тэ та Анд рэй Шаш коў 

на га даў, што рух фi зiч ных асоб за кры ты, 

для ве лi ка гру заў та кой за ба ро ны ня ма. Ён 

пад крэс лiў, што бе ла рус кая мыт ня ў гэ тых 

умо вах ро бiць усё мак сi маль на маг чы мае. 

У пер ша чар го вым па рад ку афарм ля юц ца 

фу ры з ме ды цын скi мi та ва ра мi.

Iван Тур чак не вы клю чыў, што ў ця-

пе раш нiх умо вах у бе ла рус кiх вы твор цаў 

з'я вiц ца больш маг чы мас цяў, каб за няць 

но выя нi шы. У той жа час ён звяр нуў ува-

гу, што су свет ны ры нак та ва раў лёг кай 

пра мыс ло вас цi ў сi лу сва ёй спе цы фi кi 

«бу дзе вель мi хут ка па даць i вель мi па-

воль на ад наў ляц ца». «I зра зу ме ла, што 

ў та кой сi ту а цыi, на пэў на, пра вi лы гуль нi 

на рын ку трэ ба бы ло б у гэ ты пе ры яд пе-

ра гле дзець», — лi чыць ён. Так, яшчэ да 

сi ту а цыi з COVID-19 на бе ла рус кiм рын ку 

ста ла з'яў ляц ца да во лi шмат кант ра факт-

най пра дук цыi, у тым лi ку з кра iн Ся рэд-

няй Азii. Гэ тыя та ва ры не ад па вя да юць 

тэх нiч ным рэг ла мен там Мыт на га са ю за 

i на тэ ры то рыю Бе ла ру сi трап ля юць, як 

пра вi ла, з Ра сii. Што да сэ канд-хэн ду, то 

вы твор цы адзен ня за яў ля юць пра не аб-

ход насць уста на вiць ад ноль ка выя пра-

вi лы i ў тым, што да ты чыц ца за ха ван ня 

стан дар таў бяс пе кi (так, з не ка то рых 

ча соў дэз ын фек цыя гэ тых рэ чаў пе рай-

шла ў раз рад рэ ка мен да цый), i ў част цы 

вы пла ты мыт ных пла ця жоў. Не ка то рыя 

кра мы сэ канд-хэн ду, ка рыс та ю чы ся пра-

ва вым пра бе лам, ганд лю юць сто ка вы мi, 

па сут нас цi, но вы мi рэ ча мi, кан ста та ва лi 

спе цы я лiс ты.

СТОК I СЭ КАНД-ХЭНД
У Бе ла ру сi рых ту юць зме ны для крам 

сэ канд-хэн ду: iм да зво ляць ганд ля ваць 

толь кi па но ша ным адзен нем. Пра гэ та 

па ве да мiў Мi ха iл Жы га ла: «Мы ця пер ак-

тыў на пра пра цоў ва ем пы тан нi па ка рэк-

цi роў цы гэ тых пра вiл, па дак лад ным раз-

ме жа ван нi i вы зна чэн нi фар ма ту ра бо ты 

та кiх крам. Ка лi кра ма па зi цы я нуе ся бе 

як сэ канд-хэнд, то будзь це доб рыя та ды 

пра да вай це та ва ры, якiя бы лi ва ўжы ван-

нi, а не сто ка вае адзен не. Ка лi гэ та стан-

дарт ны ма га зiн, то ад па вед на там мо жа 

рэа лi зоў вац ца i сток». На яго дум ку, та кая 

нор ма не бу дзе аб ме жа валь най.

Мi ха iл Жы га ла на га даў аб пра па но ве 

кан цэр на «Бел легп рам» вы нес цi кра мы 

сэ канд-хэн ду з аб лас ных цэнт раў, буй-

ных га ра доў, з ажыў ле ных ву лiц. У мi нiс-

тэр стве та кiя ме ры лi чаць праз мер ны мi 

ў ця пе раш нiх рэа лi ях. «Та му што та кiя 

кра мы — гэ та ўсё-ткi кра мы па вы ша на га 

по пы ту. Але, на наш по гляд, тут трэ ба ме-

на вi та рэ гу ля ван не», — па зна чыў ён пункт 

гле джан ня мi нiс тэр ства.

Сэ канд-хэнд ад па вя дае ду ху ўстой-

лi ва га спа жы ван ня, але i тут па жа да на 

куп ляць свой та вар. Та кое мер ка ван не вы-

ка заў Iван Тур чак. Яго пад тры ма ла стар-

шы ня Бе ла рус ка га та ва рыст ва аба ро ны 

спа жыў цоў Ган на Су ша. Яна рас ка за ла, 

што ка ля 13 га доў та му ўдзель нi ча ла ў 

за пус ку пра ек та па ўстой лi вым спа жы-

ван нi. I за меж ныя экс пер ты вы каз ва лi ся 

ў тым жа ду ху.

Ге не раль ны ды рэк тар ТАА «Марк Фар-

мэль» Анд рэй Се ры каў пад час дыс ку сii 

пры вёў ста тыс тыч ныя звест кi: за апош нiя 

ча ты ры га ды аб' ём уве зе на га ў кра i ну сэ-

канд-хэн ду па вя лi чыў ся ў пяць ра зоў. Толькі 

летась гэта лічба склала 48,5 то ны. Па яго 

сло вах, гэ та больш чым удвая пе ра вы шае 

коль касць сы ра вi ны, якую за той жа час 

пе ра пра ца ва лi ўсе швей ныя i тэкс тыль ныя 

прад пры ем ствы Бе ла ру сi ра зам узя тыя.

Тэн дэн цыiТэн дэн цыi МАС КI НА РАС ХОП
Як па чу вае ся бе ця пер ай чын ны легп рам?


