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Ме на ві та ім — праб ле мам, якія 
іс ну юць не за леж на ад эпі дэ-
мі я ла гіч най аб ста ноў кі, бы ла 
пры све ча на ўча раш няя су-
стрэ ча Прэ зі дэн та Аляк санд-
ра Лу ка шэн кі з мі ніст рам па 
над звы чай ных сі ту а цы ях Ула-
дзі мі рам Ва шчан кам.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў 
ува гу на тое, што ўва га лю дзей 
ця пер скан цэнт ра ва на на ка ра на-
ві ру се. Але лю дзі, па яго сло вах, 
не ўні ка юць у сут насць та го, што 
ад бы ва ец ца, не па раў ноў ва юць сі-
ту а цыю з мі ну лымі пе ры я да мі.

«А ў гэ тым страш ным го дзе сі ту-
а цыя леп шая, чым у мі ну лым, тое 
са мае і па пнеў ма ні ях. Я ўжо пра гэ-
та ка заў, але ўсе мы скан цэнт ра ва-
лі ся на гэ тай праб ле ме, — паў та рыў 
Прэ зі дэнт. — Я ўвесь час пад крэс-
лі ваю, што для нас най важ ней шы 
эле мент — гэ та эка но мі ка. Усё 
гэ та сы дзе, яно ўжо сы хо дзіць, 
вы ба чы це па Еў ро пе, што ад бы-
ва ец ца. А эка но мі ка бу дзе заў сё-
ды, бо гэ та жыц цё лю дзей!»

Ся род праб лем, якія іс ну юць не-

за леж на ад аб' яў ле най пан дэ міі, — 

над звы чай су хая вяс на. «За гэ ты мі 

раз ва га мі мы за бы ва ем, што ёсць 

і ін шыя праб ле мы. Ця пер на тэ ры-

то рыі Бе ла ру сі ста іць вель мі су хое 

на двор'е. Ноч чу ма роз, ра ні цай — 

сон ца і ве цер. Вы суш ва юць гле бу 
вель мі моц на та кія клі ма тыч ныя 
ўмо вы», — выказаў за кла по ча-
насць бе ла рус кі лі дар.

Пры гэ тым ка ля 40 % тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі — ля сы, а зна чыць, уз рас-

тае не бяс пе ка па жа раў у ма сі вах.

«По тым, мы ж «ра зум ныя» — 

заў сё ды па чы на ем па ліць тра ву 

ўвес ну, — да даў Аляк сандр Лу ка-

шэн ка. — Усе, і бі ё ла гі ў тым лі ку, 

ка жуць, што гэ та вель мі шкод на 

для са мой гле бы, для яе скла ду, 

для тых, хто ў ёй жы ве. Але, тым 

не менш, па ляць! Па жа ры — на-

ша рэ ча іс насць, ня хай не ў та кіх 

аб' ёмах, як у су се дзяў, ня хай не 

так страш на, але яны ёсць і іх 

шмат. А ту шэн не — гэ та вя лі кія 

вы дат кі».

Аляк сандр Лу ка шэн ка да даў, 

што з хва ро ба мі трэ ба зма гац-

ца, і з ві рус ны мі — так са ма, але 

над звы чай на га ста но ві шча ў су-

вя зі з гэ тым у кра і не ня ма. Та му 

Мі ніс тэр ства па над звы чай ных 

сі ту а цы ях у вы ра шэн ні да дзе най 

праб ле мы па куль у поў най ме ры 

не за дзей ні ча на.

Мі ністр кан ста та ваў, што сі ту а-

цыя з па жа ра мі і гі бел лю на іх лю-

дзей склад ва ец ца пры бліз на на 

ўзроў ні мі ну ла га го да. Пры гэ тым 

ле таш ні год быў най больш удач ны. 

«Мы па гі бе лі лю дзей на па жа рах 

вый шлі на па каз чы кі 1990—1991 

га доў, — ска заў Ула дзі мір Ва шчан-

ка, за ўва жыў шы, што ў па чат ку 

90-х коль касць гі бе лі на па жа рах 

зні зі ла ся іс тот на. — Вя до ма, дзя ку-

ю чы ва шай ува зе, дзя ку ю чы цес -

на му ўза е ма дзе ян ню на мес цах: 

кі раў ні кі ўсіх рэ гі ё наў ці ка вяц ца, 

раз гля да юць гэ тыя пы тан ні, уні ка-

юць у іх. На шы кі раў ні кі рэ гу ляр на 

дак лад ва юць аб ста ноў ку, і, на ту-

раль на, ад бы ва ец ца рэ ак цыя».

Да рэ чы, дру гая част ка дак ла да 

Прэ зі дэн ту бы ла пры све ча на ме на-

ві та фор мам і ме та дам на ву чан ня 

на сель ніц тва дзе ян ням пры ўзнік-

нен ні над звы чай най сі ту а цыі пры-

род на га і тэх на ген на га ха рак та ру. 

Раз мо ва, у пры ват нас ці, іш ла пра 

ства рэн не ў кра і не аду ка цый ных 

цэнт раў бяс пе кі.

«Спа дзя ём ся, што сё ле та за-

вер шым бу даў ніц тва та ко га цэнт-

ра ў Мін ску, — ска заў Ула дзі мір 

Ва шчан ка. — На ша пра па но-

ва — пра во дзіць на ву чан не ў та кіх 

уста но вах су пра цоў ні ка мі МНС. 

У пла нах — ад крыц цё аду ка цый-

ных цэнт раў ва ўсіх ра ё нах. Та ды 

дзя цей бу дуць на ву чаць бяс пе цы 

пра фе сі я на лы, і пра фі лак ты ка не 

аб мя жу ец ца толь кі раз мо ва мі. На-

вед валь ні кі та кіх цэнт раў уба чыць 

рэ аль ныя па гро зы, якія нас акру-

жа юць. Мы ву чым, як не тра піць 

у не бяс печ ную сі ту а цыю, а ка лі 

тра піў — як з яе вый сці. Пры гэ-

тым не аб мя жоў ва ем ся па жар най 

бяс пе кай, але ка жам аб пра ві лах 

па во дзін на ва дзе, у ле се, ака зан ні 

пер шай да па мо гі».

Вель мі ак ту аль нае за раз пы тан не

(яму бы ла ўдзе ле на асаб лі вая

ўва га пад час дак ла да кі раў ні ку 

дзяр жа вы) — пры род ныя па жа ры 

(аб са лют ная боль шасць з іх уз ні-

кае так са ма па ві не ча ла ве ка).

«Ужо аско му на бі ла паў та раць, 

што нель га гэ та га ра біць (па ліць 

тра ву. — «Зв.»). Гэ та для жы-

вёл дрэн на, для ўсіх дрэн на, тым 

не менш ні як, не мо жам пры ву-

чыць (лю дзей не ра біць гэ та га. — 

«Зв.»), — па дзя ліў ся мі ністр. — Вя-

до ма, тут трэ ба больш на стой лі ва 

пра ца ваць і пры маць ме ры. Сён ня 

мы пра цу ем ра зам з МУС, каб зна-

хо дзіць пад паль шчы каў і пры цяг-

ваць іх да ад каз нас ці».

Ула дзі мір Ва шчан ка за пэў-

ніў, што сіс тэ ма рэ ага ван ня на 

ўзнік нен не эка ла гіч ных па жа раў 

у кра і не — на да стат ко ва вы со кім 

уз роў ні. Яна ўклю чае не толь кі па-

жар ныя выш кі, але і ві дэа на зі ран не, 

фо та паст кі, і гэ тая сіс тэ ма, па 

сло вах мі ніст ра, да зва ляе спраў-

ляц ца і лік ві да ваць па жар на ват 

на вя лі кай пло шчы ў ка рот кі час.

Што да ты чыц ца мес ца МНС у 

спра ве ба раць бы з ка ра на ві ру сам, 

то ўжо за раз ра та валь ні кі, па сло-

вах Ула дзі міра Ва шчан кі, цес на 

ўза е ма дзей ні ча юць з ме ды ка мі.

«Па маг чы мас ці да па ма га ем 

ура чам, асаб лі ва ка лі ёсць не аб-

ход насць не дзе з верх ніх па вер хаў 

вы нес ці лю дзей, асаб лі ва груз ных, 

там, дзе ліф та ня ма, — рас ка заў 

мі ністр. — Вя до ма, мы сён ня да лі 

ўвесь пе ра лік на шых маг чы мас-

цяў, на шых ура чоў, на шай тэх ні кі 

ме ды цын скай, на ша га аб ста ля-

ван ня, на шых срод каў аба ро ны, і 

пры не аб ход нас ці сіс тэ ма ахо вы 

зда роўя мо жа ўсім гэ тым ска рыс-

тац ца. Мы мо жам сён ня вы ка рыс-

тоў ваць са ні тар ную авія цыю, дзе 

аб ста ля ва ны мо ду лі для пе ра воз кі 

хво рых з лю бо га пунк та. Мы даў-

но пра цу ем ра зам з Мі ніс тэр ствам 

ахо вы зда роўя, прак тыч на што дня 

здзяйс ня ем рэй сы па пе ра воз цы 

до нар скіх ор га наў. Гэ тая сіс тэ ма 

ад ла джа на».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

«ЗА ГЭ ТЫ МІ РАЗ ВА ГА МІ, ПРА ВІЛЬ НЫ МІ І НЯ ПРА ВІЛЬ НЫ МІ,
МЫ ЗА БЫ ВА ЕМ, ШТО ЁСЦЬ І ІН ШЫЯ ПРАБ ЛЕ МЫ»

ТОЛЬ КІ
 Ў КРА МУ 
ЦІ АП ТЭ КУ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Гра ма дзя ні ну, яко му па трэб на быць у 

са ма іза ля цыі, уру ча ец ца па тра ба ван не 
аб вы ка нан ні пра віл па во дзін у са ма іза ля-
цыі. Хво рым і кан так там пер ша га і дру го га 
ўзроў ню вы да ец ца баль ніч ны на час зна-
хо джан ня ў са ма іза ля цыі. Пры па ру шэн ні 
па тра ба ван ня аб са ма іза ля цыі да па мо га 
па ча со вай не пра ца здоль нас ці на зна ча-
ец ца ў па ме ры 50 пра цэн таў ад да па мо гі, 
пра ду гле джа най за ка на даў ствам.

Гра ма дзя не, якія зна хо дзяц ца ў са ма-
іза ля цыі, аба вя за ны не па кі даць мес цы 
пра жы ван ня, у тым лі ку не на вед ваць 
мес цы ра бо ты і ву чо бы, аб' ек ты ганд лю 
і гра мад ска га хар ча ван ня, спар тыў ныя 
ме ра пры ем ствы, вы стаў кі і кан цэр ты, кі-
на тэ ат ры, вак за лы і ін шыя мес цы ма са-
ва га зна хо джан ня лю дзей. Вы клю чэн не 
скла да юць вы пад кікрай няй не аб ход нас ці: 
на вед ван не най блі жэй шага пра дук то ва га 
ма га зі на або ап тэ кі, вы нас смец ця. Пры 
вы ха дзе з до ма ў гэ тых вы пад ках трэ ба 
вы ка рыс тоў ваць мас ку, не да пус каць кан-
так таў з ін шы мі людзь мі.

Гра ма дзя не так са ма аба вя за ны па ве да-
міць най маль ні ку аб пры чы не ад сут нас ці 
на ра бо це, не ка рыс тац ца па слу га мі, якія 
пра ду гледж ва юць кан так ты з ін шы мі асо-
ба мі, акра мя вы пад каў, ка лі та кія па слу гі 
па трэб ны для бяс пе кі жыц ця дзей нас ці. Пры 
па гар шэн ні ста ну зда роўя (па вы шэн не тэм-
пе ра ту ры да 37 гра ду саў і вы шэй, з'яў лен не 
каш лю, за дыш кі) трэ ба звяр нуц ца ў хут кую 
да па мо гу па тэ ле фо не 103 або ад пра віць 
SMS, па ве да міў шы пры гэ тым аб зна хо-
джан ні ў са ма іза ля цыі.

За па ру шэн не па тра ба ван няў са ма іза-
ля цыі пра ду гле джа на ад каз насць. У пры-
ват нас ці, у па тра ба ван ні аб вы ка нан ні 
пра ві лаў па во дзі н у са ма іза ля цыі рас тлу-
ма ча на, што не пад па рад ка ван не па гра жае 
ад мі ніст ра цый най (штраф да 50 ба за вых 
ве лі чынь ці ад мі ніст ра тыў ны арышт) аль бо 
кры мі наль най (аж да па збаў лен ня сва бо-
ды) ад каз нас цю.

Мі ніс тэр ству ахо вы зда роўя да ру ча на 
на пра ця гу трох дзён пры няць ме ры па 
рэа лі за цыі па ста но вы.

Да ку мент бу дзе дзей ні чаць да асо ба га 
ра шэн ня ўра да.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.
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Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік ЖЫЦЬ І ПРА ЦА ВАЦЬ
На пік за хва раль нас ці па ка ра на ві ру се Бе ла русь вый дзе ў кан цы кра са ві ка — па чат ку мая

Пра эпі дэ мі я ла гіч ную аб ста ноў ку у Бе-
ла ру сі дэ пу та там Па ла ты прад стаў ні-
коў учо ра рас ка заў мі ністр ахо вы зда-
роўя Ула дзі мір Ка ра нік. На па ся джэн ні 
дру гой се сіі ніж няй па ла ты пар ла мен та 
ён прад стаў ляў уне се ны Са ве там Мі-
ніст раў пра ект змя нен няў у За кон «Аб 
ахо ве зда роўя». Да ку мент быў учо ра 
пры ня ты ў пер шым чы тан ні.

Ка лі вый дзем на «пла то»?
Па сло вах мі ніст ра, у боль шас ці кра ін эпі-

дэ мія ідзе па шля ху па ве лі чэн ня коль кас ці 

за хва рэ лых. Толь кі Іта лія вый шла на «пла-

то». У Бе ла ру сі, згод на з пра гно за мі спе цы-

я ліс таў, мяр ку юць вый сці па пік за хва раль-

нас ці ў кан цы кра са ві ка — па чат ку мая.

Пры ня та ра шэн не, што кан так ты пер ша га 

ўзроў ню ў Мін ску і Ві цеб скай воб лас ці пры 

маг чы мас ці асоб на га пра жы ван ня бу дуць іза-

ля вац ца ў хат ніх умо вах.

«Спа чат ку са ма іза ля цыі пад ля га лі асо-

бы, якія вяр ну лі ся з-за мя жы. Ця пер гэ ты 

пе ра лік па шы ры лі да кан так таў пер ша га, 

дру го га ўзроў ня. Тут ёсць пэў ныя праб ле мы. 

Вы ба рач ная пра вер ка па ка за ла, што ка ля 

15 пра цэн таў на шых гра ма дзян па мес цы 

пра жы ван ня пад час пра вер кі не зна хо дзі лі-

ся», — удак лад ніў Ула дзі мір Ка ра нік.

Ён упэў не ны: бе ла ру сы яшчэ вяр та юц ца 

з-за мя жы, та му вы пад кі за во зу за хвор ван ня 

яшчэ бу дуць.

Пра мыс ло васць Бе ла ру сі асво і ла па шыў 

кам бі не зо наў бія ахо вы, але ёсць пы тан ні з 

за бяс пе ча нас цю рэ спі ра та ра мі. «Яны не аб-

ход ны су пра цоў ні кам, якія пра цу юць з ін фі-

цыра ва ны мі па цы ен та мі. На сён ня за па сы 

боль шыя за 170 ты сяч, але мы ра зу ме ем, 

што рас ход рэ спі ра та раў скла дае 5-6 ты сяч 

у су ткі. Та му пры ма юц ца ме ры па па паў нен ні 

за па саў», — па ве да міў мі ністр.

Пра ка мен ціра ваў ён і пра па но ву аб па ве лі-

чэн ні за роб каў ме ды кам. «Ця пер вы ра ша ец-

ца пы тан не аб па ве лі чэн ні над ба вак. Раз мо ва 

ідзе пра су мы ад па ло вы да паў та ра акла ду, 

якія бу дуць што ме сяч на вы плач вац ца тым, 

хто кан так туе з хво ры мі на ка ра на ві рус па цы ен-

 та мі», — па тлу ма чыў Ула дзі мір Ка ра нік.

Мі ністр ахо вы зда роўя ад зна чыў, што не 

су праць дыс тан цый най фор мы на ву чан ня 

або ка ні кулаў для сту дэн таў пры ад ной умо-

ве: аду ка цый ныя ўста но вы і ве дам ствы га-

ран ту юць, што сту дэн ты не раз' едуц ца па 

кра і не, тым са мым ства ра ю чы яшчэ боль-

шую па гро зу. «Сха дзі це ве ча рам на Зы біц-

 кую. Там што, ве ча рам ці ха і спа кой на? 

Я ра зу мею, што, ка лі мы за кры ем Зы біц кую, 

гэ тыя лю дзі не пе ра ста нуць ту са вац ца, а 

прос та зме няць мес ца», — ак цэн та ваў ува гу 

Ула дзі мір Ка ра нік.

Акра мя та го, ад каз ва ю чы на пы тан ні дэ-

пу та таў, кі раў нік ве дам ства рас ка заў, што 

ча ты ры лі кё ра-га рэ лач ныя за во ды кра і ны пе-

ра пра фі ля ва ны пад вы твор часць ан ты сеп ты-

каў. Яшчэ ад на на ві на: плаз му вы ле ча ных ад 

ка ра на ві ру са па цы ен таў пла ну юць вы ка рыс-

тоў ваць для ля чэн ня.

«Кі раў нік кра і ны так са ма ка жа, што ўсе 

ме ра пры ем ствы трэ ба ўво дзіць па ме ры 

не аб ход нас ці. Ка лі бу дуць пры кме ты пе ра-

груз кі сіс тэ мы ахо вы зда роўя, то па ста вім 

пы тан не аб больш жорст кім раз' яд нан ні лю-

дзей», — за явіў ён.

Вы сту па ю чы ў Аваль най за ле, прад стаў нік 

СА АЗ у на шай кра і не Ба тыр Бер дык лы чаў 

ад зна чыў, што рост за хвор ван няў на ка ра на-

ві рус на зі ра ец ца (пас ля вы яў лен ня пер ша га 

вы пад ку) з чац вёр та га-пя та га тыд ня ва ўсіх 

кра і нах, а па чы на ю чы з вось ма га тыд ня дзяр-

жа вы па ды хо дзяць да так зва на га пі ку.

«Бы лі пы тан ні аб пра гно зе. Тут да стат-

ко ва за ка на мер ны і ча ка ны да лей шы рост. 

Я згод ны з Ула дзі мі рам Сця па на ві чам (Ка ра-

ні кам. — «Зв.») пра кра са вік-май. Тое, ка лі 

на ста не пік эпі дэ міі тут, на коль кі ён ака жац ца 

вя лі кі, коль кі вы пад каў і якая коль касць па-

цы ен таў бу дзе, асаб лі ва тых, хто бу дзе мець 

па трэ бу ў рэ ані ма цый най да па мо зе, бу дзе за-

ле жаць ад та го, якія ме ры бу дуць пры мац ца 

ця пер», — ска заў прад стаў нік СА АЗ.

Ён так са ма па ве да міў, што экс перт ная мі-

сія ар га ні за цыі, якая ця пер пра цуе ў Бе ла ру-

сі, дасць па пя рэд няе за клю чэн не ў су бо ту.

 ДАРЭЧЫ

Ка ля трох ты сяч тэс таў у су ткі
У Бе ла ру сі з мо ман ту вы яў лен-

ня пер ша га вы пад ку за фік са ва на 

1486 вы пад каў ін фі цы ра ван ня СOVІD-19. 

У ця пе раш ні час, па вод ле ін фар ма цыі 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, на ста цы-

я нар ным ля чэн ні зна хо дзіц ца 1331 ча-

ла век, з іх 55 ма юць па трэ бу ў штуч най 

вен ты ля цыі лёг кіх, 139 па цы ен таў па-

пра ві лі ся і вы пі са ны, 16 па мер лі.

У кра і не пра ве дзе на ўжо больш за 

49 ты сяч тэс таў на ка ра на ві рус ную ін-

фек цыю. У су ткі ця пер іх ро біц ца ка ля 

трох ты сяч. Трэ ба ад зна чыць, што? па 

мер ка ван ні спе цы я ліс таў ін сты ту та 

Ро бер та Ко ха (Фе дэ раль ны ін сты тут 

Гер ма ніі па вы ву чэн ні ін фек цый ных за-

хвор ван няў і не пе ра нос ных хва роб), 

коль касць ста ноў чых вы ні каў па вя ліч-

ва ец ца пра пар цы я наль на агуль най 

коль кас ці тэс таў, якія пра вод зяц ца. 

У Бе ла ру сі коль касць ла ба ра то рый, 

якія вы кон ва юць тэс ты на СOVІD-19, 

вы рас ла да 14.

На двор'е — у за кон
Пас ля спра ва зда чы мі ніст ра дэ пу та ты 

пра цяг ну лі звы чай ны па ра дак пра цы і раз-

гле дзе лі яшчэ не каль кі за ко на пра ек таў. Ся-

род іх — змя нен ні ў за ко ны «Аб ле ка вых 

срод ках», «Аб пле мян ной спра ве і жы вё ла га-

доў лі», «Аб ве тэ ры нар най дзей нас ці», «Аб гід-

ра ме тэа ра ла гіч най дзей нас ці» і ін шыя.

Змя нен ні ў За кон «Аб ве тэ ры нар най дзей-

нас ці» па трэб ны, каб пры вес ці яго ў ад па вед-

насць з Ука зам Прэ зі дэн та № 252. Да ку мент 

пра ду гледж вае ўдак лад нен не фор мы кант-

роль ных ме ра пры ем стваў па дзяр жаў ным 

на гля дзе згод на з па тра ба ван ня мі Мыт на га 

і Еў ра зій ска га эка на міч на га са юзаў. Так са ма 

яго на ва цыі ка рэк ці ру юць па няц це «ве тэ ры-

нар ны даб ра быт», увод зяць па няц це «ін фар-

ма цый ная сіс тэ ма ў га лі не ве тэ ры на рыі».

За ко на пра ек там «Аб гід ра ме тэа ра ла гіч-

най дзей нас ці» за ма цоў ва ец ца пра ва юры-

дыч ных асоб і ін ды ві ду аль ных прад пры маль-

ні каў на ажыц цяў лен не ад па вед най дзей-

нас ці ў цэ лым і ў яе пэў ных ві дах, ра бо тах 

і па слу гах. Уво дзіц ца Адзі ны дзяр жаў ны 

рэ естр вы твор цаў гід ра ме тэа ра ла гіч най ін-

фар ма цыі. Яна, у сваю чар гу, ця пер бу дзе 

па дзя ляц ца на дзве гру пы — пер ша сныя 

гід ра ме тэа ра ла гіч ныя да ныя і пра гноз на-

двор'я.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.


