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У МУС АД КРЫ ВА ЕЦ ЦА «ГА РА ЧАЯ ЛI НIЯ» 
ДЛЯ IН ФАР МА ВАН НЯ ГРА МА ДЗЯН

Яна бу дзе па ве дам ляць пра мес ца зна хо джан не асоб, за тры ма ных 

за ўдзел у не санк цы я на ва ных ме ра пры ем ствах, на пi саў учо ра сайт 

мi нiс тэр ства.

З 14.00 14 жніўня ў МУС Бе ла ру сi пачала працаваць «га ра чая лi нiя», па 

тэ ле фо нах якой мож на да ве дац ца пра мес ца зна хо джан не гра ма дзян, за тры-

ма ных за ўдзел у не санк цы я на ва ных ма са вых ме ра пры ем ствах па кра i не. Вы 

мож аце па кi нуць кан такт ную iн фар ма цыю для зва рот най су вя зi ў вы пад ку, ка лi 

гра ма дзя нi на ня ма ў спi сах.

Iн фар ма цыю па аб лас ных цэнт рах вы мо жа це да ве дац ца ў УУС па тэ ле-

фо нах:

 Тэ ле фо ны для ўдак лад нен ня iн фар ма цыi па Мiн ску:

(017) 218-73-92,

(017) 218-73-40,

(017) 239-43-84.

 Тэ ле фон для ўдак лад нен ня iн фар ма цыi па Брэсц кай воб лас цi:

(0162) 20-55-87.

 Тэ ле фон для ўдак лад нен ня iн фар ма цыi па Вi цеб скай воб лас цi:

(0212) 24-03-29.

 Тэ ле фон для ўдак лад нен ня iн фар ма цыi па Го мель скай воб лас цi:

(0232) 96-74-47.

 Тэ ле фо ны для ўдак лад нен ня iн фар ма цыi па Гро дзен скай воб лас цi:

(0152) 79-70-22, 102.

 Тэ ле фон для ўдак лад нен ня iн фар ма цыi па Ма гi лёў скай воб лас цi:

102.

 Тэ ле фо ны для ўдак лад нен ня iн фар ма цыi па Мiн скай воб лас цi:

(01795) 5-24-32, 102.

У Япо нii вель мi го ра ча
Па мен шай ме ры 14 ча-

ла век па мер лi ў То кiа за 

пе ры яд з 11 да 12 жнiў ня 

ад цеп ла вых уда раў, па ве-

дам ляе ТАСС.

Ад зна ча ец ца, што дзе вя-

цi за гi ну лым бы ло больш за 

80 га доў. Уся го за гэ ты жнi вень ад спё кi па мер лi 26 жы-

ха роў япон скай ста лi цы.

13 жнiў ня га лоў нае па жар нае ўпраў лен не Япо нii, якое 

вы кон вае функ цыi МНС i хут кай да па мо гi, па ве да мi ла аб 

дзе ся цi за гi ну лых i 6,6 ты ся чы па цяр пе лых ад цеп ла вых 

уда раў у кра i не за пе ры яд з 3 да 9 жнiў ня. У су вя зi з гэ тым 

япон скiя ўла ды па пя рэ дзi лi гра ма дзян аб не аб ход нас цi 

ста ран на са чыць за са ма ад чу ван нем у га ра чыя днi i за-

клi ка лi пiць па больш вад ка сцi.

Бя гу чы ты дзень стаў са мым га ра чым у Япо нii гэ тым 

ле там. У шэ ра гу ра ё наў слу пок тэр мо мет ра па ды маў ся на 

пра ця гу дня вы шэй за 38 гра ду саў, а ў прэ фек ту ры Гу ма 

11 жнiў ня днём па вет ра пра грэ ла ся да 40,1 гра ду са.

Пе ры яд най больш га ра ча га на двор'я ў Япо нii пры па-

дае на лi пень-жнi вень, ад нак ужо дру гi год за пар у лi пе нi 

бы ло больш па хмур ных i даждж лi вых дзён. У 2019 го дзе 

па ўсёй кра i не ад спё кi за гi ну лi 126 ча ла век, больш за 

70 ты сяч па цяр пе лi.

У Кi таi апоў зень раз бу рыў чы гун ку
Моц ны дождж 13 жнiў ня 

спра ва ка ваў апоў зень, пры-

му сiў шы ўла ды пры пы нiць 

ра бо ту ўчаст ка чы гун кi ў 

пра вiн цыi Юнь нань на паў-

днё вым за ха дзе Кi тая, па-

ве дам ляе Сiнь хуа.

Кунь мiн ская гру па Кi тай скай чы гу нач най кар па ра цыi 

/China Railway/ за явi ла, што апоў зень аб ры нуў ся на стан-

цыю Ла ха дзi на чы гун цы Кунь мi на-Хэ коу ка ля 03.20 ра-

нi цы, за та пiў шы не ка то рыя з цяг нi коў на стан цыi i па ру-

шыў шы чы гу нач ныя зно сi ны.

Усе су пра цоў нi кi стан цыi i iх сем'i эва ку i ра ва ны, ра бо та 

на ўчаст ку чы гун кi пры пы не ная. Кам па нiя ма бi лi за ва ла 

ра бо чых на ра монт чы гун кi.

У Iс па нii за ба ра нi лi ку рыць на ву лi цы
Ула ды Iс па нii вы ра шы лi 

пры няць да дат ко выя ме ры для 

стрым лi ван ня рас паў сю джан ня 

COVID-19. Пра гэ та за явiў мi-

нiстр ахо вы зда роўя ка ра леў-

ства Саль ва дор Iл ля, па ве дам-

ляе ТАСС.

«Мы вы ра шы лi пры няць ска ар ды на ва ныя дзе ян нi, — 

ска заў кi раў нiк ве дам ства. — Па ста наў ля ец ца за крыц цё 

дыс ка тэк, нач ных ба раў». Акра мя та го, па вод ле яго слоў, 

ка фэ i рэ ста ра ны па вiн ны за чы няц ца не паз ней 01.00 па 

мяс цо вым ча се. Саль ва дор Iл ля за явiў, што ў рам ках мер 

ба раць бы з пан дэ мi яй вы ра ша на за ба ра нiць ужы ваць 

ал ка голь ныя на поi на ву лi цы. Мi нiстр рас ка заў так са ма, 

што ўве дзе на за ба ро на на ку рэн не на ву лi цы i ў iн шых гра-

мад скiх мес цах, ка лi ня ма маг чы мас цi за хоў ваць дыс тан-

цыю два мет ры. Спа чат ку гэ тыя ме ры да ты чы лi ся толь кi 

Га лi сii i Ка нар скiх аст ра воў, але 14 жнiў ня за ба ро на бы ла

рас паў сю джа на на ўсю тэ ры то рыю Iс па нii, расказвае

iс пан ская га зе та Marca.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

«Да вай це зро бiм 

усё маг чы мае, каб 

мiр за па на ваў на 

на шай бла сла вё най 

бе ла рус кай зям лi. 

Я за клi каю ўсiх да 

стры ма нас цi i муд-

рас цi, — цы туе мiт-

ра па лi та Бел ТА. — 

Я звяр та ю ся сён ня i 

да на шых свя та роў, 

та му што чую, як не-

ка то рыя з iх, вы ка рыс тоў ва ю чы iн тэр нэт-рэ сур сы, са цы яль ныя 

сет кi, спра бу юць увай сцi са сва iм аса бiс тым мер ка ван нем, раз-

ва жа ю чы пра па дзеi, што ад бы ва юц ца. Але ж у кож на га — сваё 

мер ка ван не. Нас за клi кае Гас подзь не ўмеш вац ца ў па лi тыч ныя 

пы тан нi i спра вы. Па лi ты кай па вiн ны зай мац ца па лi ты кi, а мы, 

свя та ры, па вiн ны ўла годж ваць сэр цы лю дзей».

Па тры яр шы Эк зарх усяе Бе ла ру сi так са ма пад крэс лiў, што 

хрэс ныя ха ды не па вiн ны вы ка рыс тоў вац ца ў па лi тыч ных мэ тах. 

«Сён ня, на жаль, пад бух тор шчы кi спра бу юць вы ка рыс таць на-

шы цар коў ныя тра ды цыi, за клi ка юць нас вы хо дзiць на хрэс ныя 

ха ды. Але ка лi яны да рэ чныя, ка лi яны тра ды цый ныя, та ды яны 

пры ня суць ка рысць. А ка лi нас спра бу юць вы ка рыс таць у сва iх 

ней кiх па лi тыч ных мэ тах, то гэ тыя хрэс ныя ха ды не на ка рысць 

па слу жаць. Тых, хто хо ча па ма лiц ца, я ўсiх за клi каю пры хо дзiць у 

хра мы i ма лiц ца. Я ве ру i спа дзя ю ся, што мiр бла сла вё ны за па нуе 

на на шай зям лi», — ад зна чыў ён.

НЯ ХАЙ 
УЛА ГО ДЗЯЦ ЦА 

СЭР ЦЫ
Мiт ра па лiт Мiн скi i За слаў скi Па вел, 

Па тры яр шы Эк зарх усяе Бе ла ру сi чар го вы раз 
за клi каў бе ла ру саў да стры ма нас цi i муд рас цi

ПА ЦЯР ПЕ ЛЫХ ПА МЕ НЕ ЛА,
УРА ЧОЎ ЗНАЙ ШЛI

ЧЫС ТА ПА-ЧА ЛА ВЕ ЧЫ
Мi нiстр унут ра ных спраў Юрый КА РА ЕЎ у эфi ры тэ ле ка на ла АНТ 

па пра сiў пра ба чэн ня за траў мы вы пад ко вых лю дзей 
на ву лiч ных ак цы ях пра тэс ту

«Пры лю бой ма са вай су тыч цы, пры спы-

нен нi гру па вых цi ма са вых па ру шэн няў 

гра мад ска га па рад ку атрым лi ва ец ца так, 

што ўздзей нi ча юць на тых, хто ад мыс ло ва 

на гэ та iшоў, i на тых, хто апы нуў ся по бач, 

не сы шоў свое ча со ва, не здо леў ад ско-

чыць. Вось за гэ тых лю дзей, тых, ка му 

да ста ла ся, я як ка ман дзiр ха чу ўзяць на 

ся бе ад каз насць i па пра сiць пра ба чэн ня 

чыс та па-ча ла ве чы пе рад гэ ты мi людзь-

мi», — ска заў Юрый Ка ра еў.

Ад каз ва ю чы на пы тан не, цi мо гуць вы пад-

ко выя лю дзi стаць за клад нi ка мi гэ тай сi ту а цыi, 

мi нiстр ад зна чыў, што так на са май спра ве i 

ад бы ва ец ца. Пры гэ тым ён лi чыць, што ёсць 

са праў ды мiр ныя лю дзi, якiя тра пi лi «пад раз-

да чу», а ёсць тыя, хто мас кi ру ец ца пад мiр нае 

на сель нiц тва.

Па сло вах Юрыя Ка ра е ва, за тры ма ных мiр-

ных лю дзей па вiн ны ад пус каць як ма га хут чэй, 

i гэ та ўжо ро бiц ца. «Я ўво гу ле не кры ва жэр-

 ны ча ла век i не ха чу нi я ка га гвал ту. Усё ж 

на шы гра ма дзя не. Ва ўсiх сем'i, дзе цi», — ска-

заў Юрый Ка ра еў.

Вы ка заў ся ён i з на го ды за тры ман ня жур на-

лiс таў. «Я заў сё ды су праць лю бо га гвал ту над 

жур на лiс та мi. Я так са ма за тое, каб цы вi лi за ва-

на ўсё асвят ля ла ся. Ма лай цы, ад важ на асвят ля-

е це з са ма га эпi цэнт ру па дзеi. Для вас, вя до ма ж, 

вель мi важ на як ма га больш поў на, аб' ек-

 тыў на знут ры аца нiць iн фар ма цыю. Але гэ та не 

азна чае, што трэ ба за лез цi па мiж дву ма ба ка мi 

i пад стаў ляц ца», — ска заў Юрый Ка ра еў.

«Будзь це, ка лi лас ка, не та кi мi лег ка дум ны мi. 

Ве лi зар ная прось ба не лез цi ў са мае пек ла», — 

па пра сiў мi нiстр.

Пры гэ тым ён ад зна чыў, што ка лi ў су пра-

цоў нi ка пра ва ахоў ных ор га наў ля цiць пе тар да, 

штось цi вост рае, ка мень, брук i ён ужы вае дзе-

ян нi ў ад каз, то ён ду мае ў пер шую чар гу не пра 

тое, як яму не за кра нуць ча ла ве ка з ка ме рай.

Юрый Ка ра еў за явiў, што ён рас па ра дзiў ся 

ад пус каць за тры ма ных жур на лiс таў у пер шую 

чар гу.

 Да рэ чы

Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя 

ад зна чае па мян шэн не 

коль кас цi па цяр пе лых, якiя 

па сту пi лi пры пра вя дзен нi 

ву лiч ных ак цый. Пра гэ та 

ве дам ства па ве дам ляе ў сва iм 

Telegram-ка на ле.

«За мi ну лыя су ткi ў баль нi цы не 

па сту па лi гра ма дзя не, па цяр пе-

лыя на ма са вых ме ра пры ем ствах. 

У асноў ным лю дзям з траў ма мi бы-

ла ака за на ме ды цын ская да па мо га 

ў ам бу ла тор ных умо вах. Так што на 

сён няш нi дзень у баль нi цах Бе ла-

ру сi зна хо дзяц ца на шпi та лi за цыi 

150 ча ла век», — ска за на ў па ве-

дам лен нi.

Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя ўза-

е ма дзей нi чае з ме ды цын скай служ-

бай МУС, каб вы яў ляць i пе ра во дзiць 

па цяр пе лых гра ма дзян з мес цаў ча-

со ва га ўтры ман ня ў баль нi цы.

«За мi ну лыя су ткi з ЦIП на Акрэс-

цi на пе раве дзе на чатыры ча ла ве кi, 

ас тат нiя 50 агле джа ны ўра ча мi МУС. 

Усе яны зна хо дзяц ца ў зда валь ня ю-

чым ста не», — да да лi ў Мi нiс тэр стве 

ахо вы зда роўя.

З Жо дзi на ў ля чэб ныя ўста но-

вы Мiн скай воб лас цi пе ра ве дзе-

на 13 гра ма дзян, шпi та лi за ва ны 

шэсць, ас тат нiм ака за на ам бу ла-

тор ная да па мо га.

Так са ма Мi нiс тэр ства ахо вы зда-

роўя су мес на з МУС пра вя ло ра бо ту 

па вы шу ку ў мес цах ча со ва га ўтры-

ман ня i вы зва лен ні за тры ма ных ра-

бот нi каў сiс тэ мы ахо вы зда роўя. Пра 

гэ та Бел ТА па ве да мi лi ў прэс-служ-

бе мi нiс тэр ства.

«Усе яны, 16 ча ла век, вы зва ле-

ныя. Част ка з на шых ка лег па ча ла 

пра ца ваць», — рас ка за лi ў прэс-

служ бе.

Як ад зна чы лi ў мi нiс тэр стве, на 

ве чар уча раш ня га дня ся род за тры-

ма ных не бы ло ра бот нi каў сiс тэ мы 

ахо вы зда роўя. «У вы пад ку, ка лi 

ў гра ма дзян ёсць iн шая iн фар ма-

цыя — про сiм не ад клад на па ве да-

мiць яе ў Мi нiс тэр ства ахо вы зда-

роўя», — ска за лi ў ве дам стве.

Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя аб-

верг ла iн фар ма цыю, раз ме шча ную 

ў са цы яль ных сет ках, пра кры мi-

наль ны пе ра след або зваль нен-

нi мед ра бот нi каў, ка лi яны бу дуць 

удзель нi чаць у ак цы ях са лi дар нас цi, 

па ве дам ляе Бел ТА.

«Сён ня ве ча рам у са цы яль ных 

сет ках бы ла рас паў сю джа ная iн-

фар ма цыя, што су пра цоў нi каў 

уста ноў ахо вы зда роўя ча кае кры-

мi наль ны пе ра след або зваль нен не 

ў вы пад ку вы ступ лен ня на ак цы ях 

са лi дар нас цi. Тэкст раз ме шча ны ў 

сац сет ках са спа сыл кай на сло вы 

мi нiст ра i пер ша га на мес нi ка мi нiст-

ра. Афi цый на за яў ля ем: гэ тая iн-

фар ма цыя не ад па вя дае рэ ча iс нас-

цi», — ад зна ча на ў па ве дам лен нi 

ве дам ства ў афi цый ным Telegram-

ка на ле.

Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя афi-

цый на за яў ляе, што «нi ко му з ме-

ды цын скiх ра бот нi каў не за ба ро не-

на вы каз ваць сваю гра ма дзян скую 

па зi цыю ў не пра цоў ны час».

Пры гэ тым Мi нiс тэр ства ахо вы 

зда роўя i Бе ла рус кi праф са юз ра-

бот нi каў ахо вы зда роўя про сяць не

пра ва ка ваць па ру шэн не пра ва -

па рад ку i пра цоў най дыс цып лi ны.

«На шчас це, ак цыi, якiя прай шлi 

сён ня (14 жнiў ня. — «Зв.») без якiх-

не будзь экс цэ саў, не пе ра шко дзi лi 

нам за вяр шыць пра цэс вы зва лен ня 

на шых су пра цоў нi каў, за тры ма ных 

ра ней, бо лю быя пра ва ка цыi маг лi 

яго са рваць», — да да лi ў ве дам-

стве.
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