
У Ма гi лёў скай воб лас цi пра цуе да стаў ка 
та ва раў пер шай не аб ход нас цi па жы лым 
лю дзям i iн ва лi дам.

Свят ла на Мi ка ла еў на — пен сi я нер ка ад-
нос на ма ла дая, але бы вае, што рытм сэр ца 
зры ва ец ца або цiск «ска ча». Та му яна вы-
ра шы ла не ры зы ка ваць. Як толь кi ў воб-
лас цi па ча ла пра ца ваць служ ба да стаў кi, 
ад ра зу ж па тэ ле фа на ва ла на га ра чую лi нiю. 
На ва лан цёр скiх па чат ках сён ня шмат хто 
аказ вае та кiя па слу гi: цэнт ры са цабс лу гоў-
ван ня на сель нiц тва, даб ра чын ныя ар га нi-
за цыi, сель вы кан ка мы, мо ладзь, пош та, 
рай спа жыў ка а пе ра цыя, прад пры ем ствы, 
дзе ра ней пра ца ва лi сён няш нiя пен сi я не-
ры, праф са ю зы.

На пэў на, кож ны з нас ба чыў са цы яль-
ную рэ кла му, дзе ва лан цёр пры нёс па кет 
з пра дук та мi, па ста вiў ка ля дзвя рэй, на-
цiс нуў на зва нок i сы шоў? Маў ляў, каб не 
пад вяр гаць ста ро га ча ла ве ка лiш няй ры-
зы цы. Але ёсць, як той ка заў, ню ан сы. Усе 
па моч нi кi пра цу юць стро га па лiс тах да-
стаў кi. А гэ та зна чыць, што з за каз чы кам у 
лю бым вы пад ку да вя дзец ца кан так та ваць. 
Ча сам, дзя лi лi ся су раз моў цы, да ка мiч на-
га да хо дзi ла. Лю дзi тэ ле фа на ва лi i на поў-
ным сур'ё зе пы та лi ся: а пра дук ты так са ма 
за кошт дзяр жа вы? Маў ляў, мяр ку ю чы па 
рэ кла ме, за та вар не трэ ба пла цiць.

— На са мрэч бяс плат ная толь кi да-
стаў ка, — удак лад няе за гад чык ад дзя-
лен ня Ма гi лёў ска га ра ён на га Цэнт ра 
сацыяль  на га аб слу гоў ван ня на сель нiц-
тва Воль га ЕР МА КО ВА. — Спа чат ку мы 
скла да ем спiс, бя ром у за яў нi ка гро шы i 
iдзём у кра му. По тым пе рад аём яму пра-
дук ты i рэш ту. А клi ент рас пiс ва ец ца ў лiс це, 
што за яў ка вы ка на ная.

Пе ры я дыч на не стан дарт ныя зван кi ўсё ж 
зда ра юц ца. Воль га Ер ма ко ва рас каз вае, 
што лю дзi ча сам пы та лi на конт да стаў кi се-
на або гною. Але боль шасць усё ж з ра зу-
мен нем ад не сла ся да даб ра чын най ак цыi. 
Сва iм пра вам на бяс плат ную да стаў ку на-
род у цэ лым не зло ўжы вае.

— Мы ад ра зу ж про сiм лю дзей, каб скла-
да лi спi сы не аб ход на га на ты дзень, бо на-
шы сi лы аб ме жа ва ныя, — ка жа Воль га Ва-
лер' еў на. — Ка лi кож ны дзень пры во зiць па 
па ла вiн цы хле ба — нас на доў га не хо пiць. 

I лю дзi слу ха юць нас, лiш нi раз не тур бу-
юць. Звы чай на за каз ва юць са мы прос ты 
на бор пра дук таў: хлеб, ма ла ко, смя та ну. 
Бы вае, што про сяць ку пiць ежу яшчэ i ча-
ты рох но га му ўлю бён цу або за пла цiць за 
ка му нал ку.

Па слу га да стаў кi асаб лi ва па пу ляр ная ў 
аб лас ным цэнт ры. На прык лад, толь кi ў Ле-
нiн скiм ра ё не ў па ня дзе лак бы ло зроб ле на 
69 та кiх за явак.

— Аказ ва ем да па мо гу iн ва лi дам i пен-
сiя не рам: жан чы нам з 57 га доў, муж чы-
нам з 62, — удак лад няе ды рэк тар тэ ры-
та рыяль  на га Цэнт ра са цы яль на га аб-
слу гоў ван ня на сель нiц тва гэ та га ра ё на 
Але на АР ГУ ДЗЯ Е ВА.

Але больш тэ ле фа ну юць тыя, ка му 
75-80. Iм, акра мя пра дук таў, вель мi час та 
па тра бу юц ца i ле кi. Та му спе цы яль на за ма-
ца ва лi ча ла ве ка за па лi клi нi ка мi, каб ён уз-
гад няў спi сы ле каў i за бi раў iх у лю дзей. Рук 
не ха пае. Вель мi да па ма га юць ва лан цё ры 
Чыр во на га Кры жа i БРСМ. А даб ра чын ныя 
ар га нi за цыi, ку ды звы чай на ма ла ма ё мас-
ныя пры хо дзi лi на га ра чыя абе ды, ар га нi-
за ва лi да стаў ку ежы на дом.

У Го рац кiм ра ё не на га ра чую лi нiю цэнт-
ра са цы яль на га аб слу гоў ван ня па сту пае 
не каль кi зван коў што дзень. Ка лi iх шмат, 
у ра бо ту па да стаў цы ўклю ча юц ца ва лан-
цё ры Чыр во на га Кры жа, БРСМ.

— У нас ня ма та ко га ку точ ка, ку ды б не 
да хо дзi ла да па мо га, — за пэў нi вае стар-
шы ня Го рац ка га рай са ве та дэ пу та таў 
Ак са на АГА РОД НI КА ВА. — Ча сам мы са мi 
тэ ле фа ну ем сва iм па да печ ным i пы та ем ся, 
як спра вы, цi ўся го iм ха пае. Тры ма ем су-
вязь i са ста рас та мi вё сак.

У Асi по вiц кiм ра ё не за два тыд нi даб ра-
чын най ак цыi па слу га мi па да стаў цы та ва-
раў ска рыс та лi ся 123 жы ха ры.

— На пер шым эта пе вель мi доб ра спра-
ца ва лi на шы дэ пу та ты, — ад зна чыў стар-
шы ня Асi по вiц ка га рай са ве та дэ пу та-
таў Сяр гей СУ ВЕ ЕЎ. — На га ра чыя лi нii пры 
сель вы кан ка мах па сту па лi за яў кi, i дэ пу та-
ты аса бiс та бра лi ўдзел у да стаў цы па жы-
лым гра ма дзя нам i iн ва лi дам пра дук таў. 
Ця пер та кая не аб ход насць ад па ла, та му 
мы ў асноў ным раз мяр коў ва ем i пе ра ад-
рас уем зва ро ты гра ма дзян па пры зна чэн нi: 

ФА Пам, аў та кра мам, ва лан цё рам з iн шых 
ар га нi за цый. Да рэ чы, у нас ёсць прад пры-
маль нiк, якi ак тыў на ўклю чыў ся ў гэ тую ра-
бо ту i так са ма да стаў ляе та ва ры на дом 
тым, хто мае ў iх па трэ бу.

Ка ра на вi рус унёс свае ка рэк ты вы i ў ра-
бо ту прад пры ем стваў спа жы вец кай ка а-
пе ра цыi.

— На марш ру тах на шых аў та крам ста ла 
больш пры пын каў «па па тра ба ван нi», — 
ска за ла на чаль нiк ганд лё ва га ўчаст ка 
Чэ ры каў скай рай спа жыў ка а пе ра цыi 
Тац ця на ДРАЗ ДО ВА. — Сён ня пра вам на 
бяс плат ную да стаў ку мо жа ска рыс тац ца не 
толь кi iн ва лiд, яко га мы аба вяз ко ва на вед-
ва лi i ра ней, але i кож ны па жы лы ча ла век, 
якi дрэн ны ся бе ад чу вае. Апош нiм ча сам 
жы ха ры ста лi за каз ваць яшчэ i срод кi дэз-
iн фек цыi.

З-за па ве лi чэн ня на груз кi на аў та кра мы 
бы вае, што яны кры ху вы бi ва юц ца з гра фi-
ка. Але сяль ча не да гэ та га ста вяц ца з па ра-
зу мен нем. Як i да па тра ба ван няў тры маць 
у чар зе ад лег ласць паў та ра мет ра ад но ад 
ад на го. Нi ко га ўжо не бян тэ жаць мас ка 
на тва ры пра даў ца i гу ма выя паль чат кi на 
ру ках. Сён ня без та кой экi пi роў кi нi вод ны 
экi паж — кi роў ца i пра да вец — не мае пра-
ва вы яз джаць на марш рут. З гэ тым ця пер 
вель мi стро га.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ. 

Нi я кай па нi кi ся род са ста рэ лых, 
якiя жы вуць у глы бiн цы, 
з-за рас паў сюдж ван ня 
COVID-19 ня ма. У Пры дзвiн нi, 
як i ва ўсiх тэ ры та ры яль ных 
цэнт рах са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня кра i ны, га то вы 
ака заць да па мо гу адзi но кiм 
са ста рэ лым i iн ва лi дам 
з да стаў кай да до му пра дук таў 
i ле каў.

Ды рэк тар дзяр жаў най 
уста но вы «Тэ ры та ры яль ны 
цэнтр са цы яль на га аб слу гоў-
ван ня на сель нiц тва Вi цеб ска га 
ра ё на» Ка ця ры на ЛА ЗОЎ СКАЯ 
ад зна чае, што на га ра чую лi нiю 
цэнт ра апош нiм ча сам звяр ну-
лi ся тры ча ла ве кi. Акра мя та го, 
55 гра ма дзян прос та па тэ ле фа-
на ва лi ў ад дзя лен нi ўста но вы — 
iм пры вез лi пра дук ты i ле кi.

А чле ны БРСМ за да во лi лi за-
яў ку ад на го з двац ца цi двух ве-
тэ ра наў Вя лi кай Ай чын най, што 
жы вуць у ра ё не. Мi ха iл Ула дзi-
мi ра вiч Ра том скi з па сёл ка Коп-
цi па пра сiў пры вез цi мех зер ня, 
каб кар мiць ку рэй. 94-га до вы 
ве тэ ран вай ны актыў на зай ма-

ец ца пры ся дзiб най гас па дар-
кай, у яго пяць со так зям лi. На 
зда роўе асаб лi ва не скар дзiц-
ца. Яму да па ма гае вес цi хат нiя 
спра вы сац ра бот нiк Аляк санд-
ра Шы я на ва.

Ад на з клi ен так дзяр жаў най 
служ бы са цы яль най да па мо гi 
Ма рыя Ге ра сi маў на Мi халь чан-
ка жы ве ў вёс цы Ды маў шчы на. 
У жнiў нi ёй споў нiц ца 96 га доў. 
Пен сi я нер ка — бы лы ме дык. Яе 
да гля дае са цы яль ны ра бот нiк 
Ра i са Буч ко.

Ба бу ля лю бiць па раз маў-
ляць з на вед валь нi ка мi. Нам, 
у пры ват нас цi, рас ка за ла, што 
да вай ны па спе ла скон чыць 
два з трох кур саў фель чар ска-
аку шэр скай шко лы. Так са ма 
шчы ра па дзя лi ла ся сак рэ та мi 
даў га лец ця. Да рэ чы, па мяць у 
яе цу доў ная, толь кi чуе дрэн-
на i ста ла не вель мi доб ра ба-
чыць. Амаль не ўжы вае ле кi. 
Сак рэт даў га лец ця, на по гляд 
Ма рыi Ге ра сi маў ны, у фi зiч-
ных на груз ках, але толь кi каб 

не вель мi на пруж вац ца. Дро-
вы, каб у печ за кi нуць, i ця-
пер са два ра мо жа пры нес цi. 
Зда роўе, ка жа, i ў пра вiль ным 
хар ча ван нi: i ды е ты пе ры я дыч-
на на ка рысць. На конт ал ка-
го лю жан чы на ска за ла, што 
«нi ко лi мно га не пi ла».

На раз вi тан не ба бу ля за-
пра сi ла на свой ве ка вы юбi-
лей. (Да рэ чы, пяць гра ма дзян, 
якiя жы вуць у Вi цеб скiм ра ё-
не, ужо да сяг ну лi ста га до ва га 
ўзрос ту.)

Стар шы ня Лят чан ска га 
сель ска га Са ве та Але на Пу-
зы рэў ская рас ка за ла, што 
пры клад на тра цi на з 1,3 ты ся-
чы жы ха роў тэ ры то рыi ста рэй-
шыя за пра ца здоль ны ўзрост. 
Ка неш не, мяс цо вая ўла да ў 
кур се, хто i якiя па трэ бы мае 
ў да па мо зе, до гля дзе, кло па-
це. Аў та кра мы да яз джа юць да 
ага ро джаў лю дзей, якiм цяж ка 
да лё ка ха дзiць. Та кiм чы нам, 
да стаў ка пра дук таў ажыц цяў-
ля ец ца лi та раль на да дзвя-
рэй.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.
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ПАД ТРЫМ КА ПАД ТРЫМ КА 
НА БІ РАЕ НА БІ РАЕ 

АБА РО ТЫАБА РО ТЫ
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Па сло вах Аляк санд ра Ру ма ка, да 
30 са ка ві ка адзі но кія па жы лыя і ін ва лі-
ды па ўсёй кра і не бы лі пра ін фар ма ва-
ныя па тэ ле фо не аб да па мо зе, якая ім 
пра па ну ец ца, так са ма пра чы таць пра 
яе лю дзі маг лі ў па мят ках, якія рас паў-
сюдж ва лі ся па паш то вых скры нях. Гэ-
тым зай ма лі ся сац ра бот ні кі ра зам з ва-
лан цё ра мі Чыр во на га Кры жа і БРСМ.

«Мы пра па ноў ва ем ім да па мо гу ў за-
бес пя чэн ні ўсім не аб ход ным, для та го 
каб у іх не бы ло па трэ бы вы хо дзіць са 
свай го до му», — за явіў на мес нік мі ніст-
ра пра цы і са ца ба ро ны.

Ра бо та са цы яль най служ бы пра хо-
дзіць у цес ным су пра цоў ніц тве з Бе ла-
рус кім та ва рыст вам Чыр во на га Кры жа 
(БТЧК), ма ла дзёж ны мі ар га ні за цы я мі, 
перш за ўсё БРСМ, праф са юз ны мі ар-
га ні за цы я мі і не ка то ры мі ін шы мі, якія 
вы ра шы лі паў дзель ні чаць у гэ тым. У ро-
лі ка ар ды на та раў вы сту па юць ТЦСА Ны. 
Да па мо гу па да стаў цы пра дук таў хар-
ча ван ня і ле каў аказ ва юць са цы яль ныя 
ра бот ні кі і ва лан цё ры, і з кож ным днём 
яна на бі рае аба ро ты.

Ка лі яшчэ ты дзень та му ТЦСА Ны ра-
зам са сва і мі парт нё ра мі, гра мад скі мі 
ар га ні за цы я мі ака за лі да па мо гу пры-
бліз на тром ты ся чам ча ла век, то ўжо ў 
мі ну лую пят ні цу гэ тую да па мо гу атры-
ма лі 9,5 ты ся чы тых, хто мае па трэ бу. Па 
ста не на ка нец дня 5 кра са ві ка цэнт ры 
са цабс лу гоў ван ня вы ка на лі 4525 за явак 
ад па жы лых гра ма дзян і лю дзей з ін ва-
лід нас цю, а БТЧК, БРСМ, праф са ю зы, 
сель скія вы кан ка мы і ганд лё выя ўста-
но вы — 15 981 за яў ку. Уся го ўжо 20,5 ты-
ся чы ча ла век атры ма лі да па мо гу. Акра-
мя та го, 95 ты сяч па жы лых гра ма дзян 
атрым лі ва юць до ма са цы яль ныя па слугі. 
Та кім чы нам, роз ны мі ві да мі да па мо гі 
ахоп ле на 115,5 ты ся чы ча ла век.

У гэ тыя дні ча со ва пры пы не на ра бо та 
ад дзя лен няў дзён на га зна хо джан ня для 
па жы лых гра ма дзян і ма ла дых ін ва лі-
даў. У да мах-ін тэр на тах, ад дзя лен нях 
круг ла су тач на га зна хо джан ня спа чат-
ку бы ло аб ме жа ва на на вед ван не, але 
на мі ну лым тыд ні ўве дзе на поў ная за-
ба ро на на ўва ход ста рон ніх, а так са ма 
ад ме не ны ма са выя ме ра пры ем ствы. 
Ад на ча со ва для ўсіх ра бот ні каў ін тэр-
на таў уста ноў ле ны ма сач ны рэ жым, яны 
аба вя за ны вы ка рыс тоў ваць паль чат кі 
пры аб слу гоў ван ні па жы лых лю дзей. 
За сту па ю чы на зме ну, ра бот ні кі ме ра-
юць тэм пе ра ту ру — гэ тыя па ка зан ні за-
піс ва юц ца. Сац ра бот ні кі, якія аказ ва-
юць па слу гі з вы ез дам на дом, па він ны 
вес ці дзён ні кі са ма кант ро лю.

Ку ды яшчэ мож на 
звяр тац ца

У вы пад ку ўзнік нен ня праб лем ных 
сі ту а цый, а так са ма з пра па но ва мі па 
ўдас ка на лен ні ар га ні за цыі да стаў кі 
пра дук таў хар ча ван ня і ме ды ка мен таў 
са цы яль най служ бай мож на тэ ле фа на-
ваць у Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 
аба ро ны на ну мар (8 017) 222-49-29, 
а так са ма ў аб лас ныя ка мі тэ ты па пра-
цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не:

у Брэсц кай воб лас ці — (8 0162) 
21-10-17;

Ві цеб скай — (8 0212) 65-42-64;
Го мель скай — (8 0232) 75-77-12;
Гро дзен скай — (8 0152) 74-35-94 

і 77-03-49;
Ма гі лёў скай — (8 0222) 25-07-05;
Мін скай — (8 017) 302-68-23;
у Мін ску — (8 017) 396-55-26 

і 373-04-76.
Зван кі пры ма юц ца з 9.00 да 18.00 

у ра бо чыя дні.
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.

Свят ла на БУСЬ КО.

ШТО ДЗЁН НЫ КЛО ПАТ

До ма ў Ма рыi Ге ра сi маў ны МI ХАЛЬ ЧАН КА.

ДА СТАЎ КА ДА СТАЎ КА 
ЛI ТА РАЛЬ НА ДА ДЗВЯ РЭЙЛI ТА РАЛЬ НА ДА ДЗВЯ РЭЙ

ЁСЦЬ ТА КАЯ СЛУЖ БА

Сац ра бот нiк Iры на КУЗЬ МI НА за вi та ла 
да пен сi я нер кi Га лi ны Мi ка ла еў ны 

з аг ра га рад ка Ра ма на вi чы.

ЛЮ ДЗI I ДА ПА МО ГА — ЛЮ ДЗI I ДА ПА МО ГА — 
ПО БАЧПО БАЧ


