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Вог нi шчы ў ле се 
не вар та 

рас паль ваць
У ся рэ дзi не тыд ня су ха i да 23 цяп ла, 

за тое ў ня дзе лю зноў не вя лi кi снег
У пер шую дэ ка ду кра са вi ка сi ноп ты кi на га да лi нам на-

рэш це пра тое па-са праўд на му цёп лае на двор'е, якое 

са мi i на зва лi ге не раль най рэ пе ты цы яй вяс ны. Амаль 

на ўвесь ты дзень над на шай тэ ры то ры яй за вiс не шы-

ро кi ан ты цык лон, та му доў гi час у кра i не бу дзе со неч на 

i су ха, па ве дам ля юць спе цы я лiс ты Рэс пуб лi кан ска га 

цэнт ра гiд ра ме тэа ра ло гii, кант ро лю ра дые ак тыў на га 

за брудж ван ня i ма нi то рын гу на ва коль на га ася род дзя 

Мiнп ры ро ды.

Экс пер ты Бел гiд ра ме та ад зна ча юць, што ма ла ак тыў ныя ат-

мас фер ныя фран ты i пе ра ва га ан ты цык ла наль на га ха рак та ру 

на двор'я аб умо вяць вя лi кi дэ фi цыт апад каў. У су вя зi з гэ тым у 

кра i не ўзрас тае па гро за ляс ных па жа раў. А та му, на вед ва ю чы 

лес, трэ ба быць вель мi ўваж лi вым з аг нём.

I ў се ра ду на ша кра i на за ста нец ца ў воб лас цi па вы ша на га 

ат мас фер на га цiс ку ад укра iн ска га ан ты цык ло ну, толь кi ўна-

чы i ра нi цай у паў ноч на-ўсход нiх рэ гi ё нах ада б'ец ца ўплыў 

ма ла ак тыў на га фран таль на га па дзе лу. Ча ка ец ца пе ра мен ная 

воб лач насць. Бу дзе пе ра важ на без апад каў, толь кi ўна чы i ра-

нi цай мес ца мi па паў ноч ным ус хо дзе прой дзе не вя лi кi дождж. 

Ве цер праг на зу ец ца за ход нi ўме ра ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе ад ну ля да плюс 7 гра ду саў. Удзень бу дзе ад 

плюс 13 гра ду саў да 19 цяп ла, па паў днё вым за ха дзе — да 

плюс 20—22 гра ду саў.

Па жа ра не бяс печ ная аб ста ноў ка за ха ва ец ца ў Бе ла ру сi i 

ў чац вер. Пад уплы вам воб лас цi па вы ша на га ат мас фер на га 

цiс ку ў мно гiх ра ё нах абы дзец ца без апад каў. Але ўдзень з 

Бал тый ска га мо ра на паў ноч ны за хад кра i ны пе ра мес цiц ца ат-

мас фер ны фронт. У гэ ты дзень тут па вя лi чыц ца воб лач насць, 

прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Ве цер праг на зу ец ца паўд-

нё ва-за ход нi ўме ра ны, у дзён ны час па ры вiс ты. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы скла дзе ад ну ля да плюс 6 гра ду саў, мес ца мi — 

да мi нус 2 гра ду саў. Удзень ста не амаль па-май ску го ра ча, 

ка лi сон ца «рас пла вiць» па вет ра да плюс 17—23 гра ду саў, 

але па паў ноч ным за ха дзе бу дзе ха лад ней — ад 14 гра ду саў 

да 16 цяп ла.

Але та кое кам форт нае на двор'е бу дзе цяг нуц ца ня доў га. 

Ужо ў пят нi цу да нас дой дзе ха лод ны ат мас фер ны фронт, 

якi пач не ад цiс каць цёп лае па вет ра за ме жы на шай кра i ны. 

Мес ца мi па кра i не прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. У нач-

ныя i ра нiш нiя га дзi ны ў нi зi нах i па блi зу ва да ёмаў мо гуць 

згу шчац ца сла быя ту ма ны. Паўд нё ва-за ход нi ве цер зме нiц ца 

на паў ноч на-за ход нi, уна чы бу дзе сла бы, удзень — па ры вiс-

ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 2 да 9 гра ду саў 

цяп ла. Удзень бу дзе плюс 7—13 гра ду саў, па паў днё вым за ха-

дзе — 9—15 цяп ла. Па вод ле па пя рэд нiх пра гно заў ай чын ных 

сi ноп ты каў, у вы хад ныя ча ка ец ца ха лад на ва тае на двор'е. 

У су бо ту i ня дзе лю па поў на чы кра i ны зноў мо жа на зi рац ца 

не вя лi кi снег.

Сяр гей КУР КАЧ.

З мо ман ту вы яў лен ня пер ша га вы пад ку COVID-19 

у Бе ла ру сi iн фi цы ра ва на 700 ча ла век. З iх 

634 зна хо дзiц ца за раз на ста цы я нар ным ля чэн нi, 

53 па пра вi лi ся, 13 па мер ла, па ве да мi лi ў Мi нiс тэр-

стве ахо вы зда роўя.

Па ста не на 6 кра са вi ка, у Бе ла ру сi пра ве дзе на больш 

за 40 ты сяч тэс таў на ка ра на вi рус ную iн фек цыю. Для 

пра вя дзен ня тэс цi ра ван ня за дзей нi ча на 13 ла ба ра то-

рый.

— Асноў ная част ка тых, хто зна хо дзiц ца на ста цы я-

нар ным ля чэн нi, — асо бы пер ша га кан так ту, якiя вы яў-

ле ны ў хо дзе эпi драс сле да ван няў i на мо мант тэс цi ра-

ван ня ўжо зме шча ны ў ста цы я на ры. У боль шай част кi 

за хва рэ лых хва ро ба пра ця кае ў лёг кай цi ся рэд няй фор-

ме, — рас ка за ла прэс-сак ра тар Мi нiс тэр ства ахо вы 

зда роўя Юлiя БА РА ДУН. — Пас ля пра хо джан ня ля чэн-

ня па пра вi лi ся 53 ча ла ве кi.

Уся го ж за апош нiя двое су так з ме ду ста ноў вы пi са-

на 355 па цы ен таў, якiя зна хо дзi лi ся на роз ных фор мах 

кант ро лю i ля чэн ня. За рэ гiст ра ва на 13 вы пад каў смер цi 

па цы ен таў з хра нiч ны мi за хвор ван ня мi, якiя бы лi ўсклад-

не ны ка ра на вi рус най iн фек цы яй.

На бры фiн гу ў мi ну лую пят нi цу спе цы я лiс ты Мi нiс тэр-

ства ахо вы зда роўя за явi лi, што ў Бе ла ру сi да стат ко ва 

тэст-сiс тэм для вы яў лен ня COVID-19, а так са ма срод-

каў ахо вы. У пры ват нас цi, на мес нiк мi нiст ра ахо вы 

зда роўя Але на БОГ ДАН па ве да мi ла, што кра i на мае 

больш за 10 ты сяч тэс таў, у най блi жэй шыя днi ча ка ец-

ца па стаў ка яшчэ 10 ты сяч. Пра хо дзяць вы пра ба ван нi 

тры тэст-сiс тэ мы бе ла рус кай вы твор час цi i ад на экс-

прэс-сiс тэ ма.

У су бо ту вi цэ-прэм' ер кра i ны Iгар ПЕТ РЫ ШЭН КА 

ў iн тэр в'ю тэ ле ка на лу «Бе ла русь 1» рас ка заў, што ў 

Бе ла ру сi што дзён на вы пус ка ец ца ка ля 700 тэс та вых 

сiс тэм, пры гэ тым iх вы твор часць на ме ра ны па вя лiч-

ваць. Па вод ле яго слоў, быў аб' яў ле ны тэн дар на па стаў-

ку тэс та вых сiс тэм, i яго вый гра ла ра сiй ская кам па нiя. 

Сiс тэ мы па вiн ны пры быць да 17 кра са вi ка. Ён так са ма 

па ве да мiў, што Ра сiя па ста вi ла ў Бе ла русь 10 ты сяч тэс-

та вых сiс тэм (у якас цi бяз вы плат най да па мо гi. — «Зв».), 

ня гле дзя чы на тое што на ша кра i на не звяр та ла ся па 

та кую да па мо гу.

На мес нiк мi нiст ра ахо вы зда роўя Ба рыс АНД РА СЮК 

рас ка заў, што тэс ты i срод кi ахо вы пры бы ва юць у Бе-

ла русь i ў якас цi ме ды цын скай гу ма нi тар най да па мо гi 

з Кi тая. У пры ват нас цi, пла ну ец ца на кi ра ваць у на шу 

кра i ну яшчэ тры са ма лё ты. Адзiн з iх збi рае па соль ства, 

дру гi на кi ру юць кi тай скiя за во ды, трэ цi — га ра ды-па бра-

цi мы. На га да ем, што адзiн са ма лёт з Кi тая ўжо пры быў. 

Iм да стаў ле ны тэс ты на ка ра на вi рус, срод кi iн ды вi ду аль-

най ахо вы i бес кан такт ныя iнф ра чыр во ныя тэр мо мет ры. 

На ступ ны транш, як ча ка ец ца, бу дзе ў 20 ра зоў боль шы 

за па пя рэд нi. Гу ма нi тар ную да па мо гу ме ды кам га то вы 

ака заць i бе ла ру сы, якiя жы вуць за мя жой. Як ад зна чыў 

Ба рыс Анд ра сюк, шмат на шых су ай чын нi каў з роз ных 

кра iн Еў ро пы i Азii ад гук ну лi ся i аказ ва юць да па мо гу.

Але на КРА ВЕЦ.

Ка ля 22 ты сяч бе ла рус кiх руб-

лёў за адзiн дзень па сту пi ла 

на даб ра чын ны ра ху нак 3-й 

га рад ской клi нiч най баль нi-

цы iмя Я. Клу ма ва ў Мiн ску. 

I гэ та толь кi пер шыя вы нi кi 

му зыч на га ан лайн-ма ра фо ну 

#БеларусьБезCovid, якi прай-

шоў на ба зе сту дыi прад зю-

сар ска га цэнт ра «СПА МАШ» у 

пад трым ку ме ды каў.

У 10-га дзiн ным пра ек це, якi спа-

лу чыў бес пе ра пын ныя жы выя вы-

ступ лен нi, дыя ло гi ў рэ жы ме ан лайн 

i пра мыя ўклю чэн нi гас цей, у тым лi ку 

ўра чоў, узя лi ўдзел не каль кi дзя сят-

каў па пу ляр ных ай чын ных вы ка наў-

цаў i ка лек ты ваў, у тым лi ку бе ла рус-

кi дзяр жаў ны ан самбль «Пес ня ры», 

гур ты Da Vinci i Litesound, «Драз ды», 

На тал ля Та ме ла, Дзядзь ка Ва ня, 

Воль га Ры жы ка ва i Тэа, Iван Зда нюк 

i Ксе нiя Га лец кая, Ган на Ша лю цi на, 

Ян Яраш, ЗЕ НА i мно гiя iн шыя — эфiр 

ледзь змяс цiў усiх ах вот ных. Пры гэ-

тым, пад крэс лi ва юць ар га нi за та ры, 

яны па ста ра лi ся мак сi маль на вы ка-

наць усе ме ды цын скiя рэ ка мен да цыi 

па бяс пе цы ўдзель нi каў.

«Гэ та пы тан не на ват не столь кi 

фi нан са вай, коль кi ча ла ве чай, ма-

раль най пад трым кi, — за ўва жае 

ды рэк тар прад зю сар ска га цэнт-

ра «СПА МАШ» Ан жэ лi на МI КУЛЬ-

СКАЯ. — Iдэя ма ра фо ну на ра дзi ла-

ся з жа дан ня ска заць «дзя куй» усiм 

на шым ме ды кам — тым, хто што дня 

зна хо дзiц ца на пе ра да вой ба раць-

бы з пан дэ мi яй. I га лоў нае, на мой 

по гляд, у тым, каб сло вы пад трым кi 

ўра чам вы ка заў не адзiн ча ла век, 

не два, а гра мад ства ў цэ лым. Та му 

бы ло вель мi пры ем на не ўба чыць нi-

вод на га ад моў на га ка мен та рыя пад-

час ан лайн-транс ля цыi i атры маць 

ад су пра цоў нi каў баль нi цы СМС з 

пры знан нем, як для iх важ на ад чу-

ваць гэ та адзiн ства».

Пра мую транс ля цыю ма ра фо ну 

праз iн тэр нэт на YouTube-ка на ле 

прад зю сар ска га цэнт ра i плат фор ме 

Gigagig.tv па гля дзе ла амаль восем 

ты сяч ча ла век. Даб ра чын ныя ах вя-

ра ван нi гле да чы з роз ных рэ гi ё наў 

Бе ла ру сi пе ра лiч ва лi на ўпрост на ра-

ху нак клi нi кi. Акра мя та го, да пра ек та 

да лу чы лi ся пры ват ныя i дзяр жаў ныя 

кам па нii, якiя да па маг лi не толь кi гра-

шы ма, але i не аб ход ны мi пры ла да мi 

i аб ста ля ван нем. Так, «Бел дзярж-

страх» на быў пуль сак сi мет ры i пе-

ра нос ны кар дыя ма нi тор, «Па ры тэт-

банк» — рэ спi ра та ры, «Мiнск Энер-

га» — бак тэ ры цыд ныя апра мя няль-

нi кi, ды ван кi i аба рон чыя кас цю мы, 

а ад на з уста ноў гра мад ска га хар ча-

ван ня ўзя ла ся за бяс пе чыць су пра-

цоў нi каў баль нi цы га ра чы мi абе да-

мi... Па ста не на ра нi цу па ня дзел ка, 

су ма даб ра чын най да па мо гi скла ла 

24 ты ся чы бе ла рус кiх руб лёў, а сён ня 

срод кi на ра ху нак 3-й ста лiч най клi нi кi 

пе ра лi чаць яшчэ не каль кi кам па нiй з 

Мiн ска i Санкт-Пе цяр бур га.

Да рэ чы, па доб ныя даб ра чын ныя 

ма ра фо ны, скi ра ва ныя на ад рас ную 

да па мо гу ўста но вам ахо вы зда роўя, у 

«Спа ма шы» пла ну юць па маг чы мас цi 

пра цяг ваць: «Плэй-лiст скла да ец ца, 

ар тыс ты га то выя вы сту пiць, та му мы 

ад кры тыя для пра па ноў». А па куль з 

да па мо гай вы ка наў цаў i ме дый ных 

асоб прад зю сар скi цэнтр за пус цiў чэ-

лендж #БеларусьБезCovid, за клi ка-

ю чы су ай чын нi каў у роз ных га ра дах 

пад трым лi ваць ме ды цын скiх ра бот-

нi каў i кан са лi да вац ца ў ба раць бе з 

пан дэ мi яй.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Наш фар мат

МI СIЯ ЎДЗЯЧ НАС ЦI

На слы ху

На ста цы я нар ным ля чэн нi — 
634 па цы ен ты

На двор'е

У Бе ла ру сi па ча ла пра ца ваць спе цы-

яль ная тэ ле фон ная iн фа лi нiя 201. Гэ-

тую iнi цы я ты ву за пус цi ла Бе ла рус кае 

Та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа (БТЧК), 

каб да па маг чы адзi но кiм па жы лым лю-

дзям, якiм з-за ка ра на вi ру са рэ ка мен-

ду юць за ста вац ца до ма, не ад чу ваць 

ся бе адзi но кi мi.

На тэ ле фон най лi нii дзя жу раць ва лан цё-

ры, абу ча ныя псi хо ла га мi Чыр во на га Кры жа. 

На сён няш нi дзень гэ та 17 ча ла век. Усе яны 

прай шлi iн струк таж i спе цы яль ны трэ нiнг па 

са цы яль на-псi ха ла гiч най пад трым цы. Ся род 

iх як ва лан цё ры з атра да хут ка га рэ ага ван-

ня БТЧК, так i сту дэн ты, а так са ма лю дзi, 

якiя ча со ва за ста лi ся без ра бо ты i пра па на-

ва лi Чыр во на му Кры жу сваю да па мо гу. У 

да лей шым, каб знi зiць на груз ку, коль касць 

ва лан цё раў пла ну ец ца па вя лi чыць да 30 ча-

ла век.

— Зван коў па сту пае шмат, — ка жа ка-

ар ды на тар iн фа лi нii 201, экс перт па са-

цы яль на-псi ха ла гiч най пад трым цы Iры на 

МЯ ЛIК. — У асноў ным — ад лю дзей ад 60 i 

да 90 га доў. З iх дзесь цi 40 % скла да юць мiн-

ча не, ас тат нiя зван кi па сту па юць прак тыч на 

з усiх рэ гi ё наў кра i ны. У не ка то рых уз рос-

та вых лю дзей ня ма до сту пу да iн тэр нэ ту, 

але яны хо чуць ра зу мець сi ту а цыю, быць у 

кур се та го, што ця пер ад бы ва ец ца ў су вя-

зi з эпi дэ мi яй. Яны пы та юцца, як пра вiль на 

ся бе па во дзiць, каб не за ра зiц ца, цi бу дзе 

ка ран цiн... Шмат ка му трэ ба прос та вы га-

ва рыц ца, та му што яны ся дзяць до ма ад ны 

i iм ня ма з кiм па дзя лiц ца сва i мi пе ра жы ван-

ня мi i тры во га мi. На шы ва лан цё ры га то выя 

пад тры маць раз мо ву на лю бую тэ му. А ў 

вы пад ку не аб ход нас цi мо гуць пе ра клю чыць 

ча ла ве ка на тэ ле фон да ве ру, дзе пра цу юць 

пра фе сiй ныя псi хо ла гi.

Пры гэ тым Iры на Мя лiк ад зна чае, што 

на ша ста рэй шае па ка лен не вель мi муд рае, 

нi хто з па жы лых лю дзей не па нi куе, лю дзi 

на ват ста ра юц ца не зай маць тэ ле фон ную лi-

нiю на доў га, каб на яе мог да тэ ле фа на вац ца 

хтось цi iн шы.

Дзя жур ныя на iн фа лi нii ва лан цё ры аказ-

ва юць i прак тыч ную да па мо гу. Ка лi па жы лы 

ча ла век ка жа, што мае па трэ бу ў чымсь цi, 

пра дук тах або ле ках, яго за пыт тут жа пе-

ра ад ра соў ва юць у Тэ ры та ры яль ны цэнтр 

са цабс лу гоў ван ня на сель нiц тва па мес цы 

жы хар ства, а ўжо паз ней iн шыя ва лан цё ры 

Чыр во на га Кры жа мо гуць да ста вiць ча ла ве-

ку тое, у чым ён мае па трэ бу. Ка лi гэ та ле кi, 

то ча ла ве ку па ве дам ля юць тэ ле фон га ра чай 

лi нii мяс цо вай па лi клi нi кi, па якiм мож на за-

мо вiць на дом рэ цэпт.

Зван кi на «Доб ры тэ ле фон» цал кам бяс-

плат ныя.

Свят ла на БУСЬ КО.

«ДОБ РЫ ТЭ ЛЕ ФОН» ДЛЯ АДЗI НО КIХ ПА ЖЫ ЛЫХ «Доб ры тэ ле фон»
Ну мар 201 — для зван коў з ма бiль на-

га тэ ле фо на (бяс плат ны для аба не нтаў 
Life i А1).

Ну мар 122 — для зван коў з хат ня га тэ-
ле фо на (бяс плат ны, тэ ле фа на ваць мож-
на з усёй кра i ны).

Ах вот ныя да лу чыц ца да ва лан цё раў, 
якiя бу дуць пра ца ваць на «Доб рым тэ-
ле фо не», мо гуць звяр тац ца на ну ма ры: 
+375 17 395-80-09, +375 17 395-50-15.


