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Спi кер верх няй 

па ла ты пар ла мен та 

На тал ля КА ЧА НА ВА 

на на ра дзе 

з вя ду чы мi ме ды ка мi 

Бе ла ру сi — 

прад стаў нi ка мi 

мi нiс тэр ства ахо вы 

зда роўя, ву чо ны-

мi-iн фек цы я нiс -

та мi, кi раў нi ка мi 

ме ду ста ноў — 

аб мя ня лi ся 

мер ка ван ня мi 

аб эпi дэ мi я ла гiч най 

сi ту а цыi, якая сён ня 

склад ва ец ца ў кра i не.

Стар шы ня Са ве та 

Рэс пуб лi кi пра па на ва ла 

ўдзель нi кам на ра ды агу-

чыць сваё ба чан не ця пе-

раш ня га эпi дста но вi шча 

ў кра i не i яго перс пек тыў. 

Яна па ве да мi ла, што пад-

час су стрэч з пра цоў ны мi 

ка лек ты ва мi лю дзi ма ла 

пы та юц ца аб ка ра на вi ру-

се, але цi ка вяц ца, цi бу дзе 

дру гая хва ля за хвор ван-

ня, ча го ча каць су ай чын-

нi кам. «Мы па вiн ны аб мя-

няц ца мер ка ван ня мi, каб 

ра зу мець, як нам ру хац ца 

да лей, пры маць ней кiя ра-

шэн нi», — ад зна чы ла спi-

кер. Яна не вы клю чае, што 

пра цэс вяр тан ня баль нiц у 

звы чай ны рэ жым (г. зн. да 

пе ра пра фi ля ван ня iх для 

ака зан ня да па мо гi па цы ен-

 там з COVID-19) мож на 

пра цяг ваць.

На тал ля Ка ча на ва пад-

крэс лi ла: i на ву коў цы, 

i прак ты кi па цвярж да юць 

пра вiль насць абра най у 

Бе ла ру сi стра тэ гii ва ўмо-

вах пан дэ мii. «Ва ўсiм све-

це пры зна лi, што на ша 

кра i на пай шла аб са лют на 

пра вiль ным шля хам. Мы 

не ўво дзi лi ка ран цiн ныя 

ме ры i сён ня ба чым, што 

пра цуе эка но мi ка», — ад-

зна чы ла яна.

Мi нiстр ахо вы зда роўя 

Ула дзi мiр КА РА НIК пад-

крэс лiў, што сi ту а цыя з 

COVID-19 у на шай кра i не 

за ста ец ца кант ра лю е май. 

Па яго сло вах, пе ра пра фi-

ля ва на га лож ка ва га фон ду 

да стат ко ва. Што даты чыц ца 

рэ гi ё наў, ужо iдзе га вор ка 

аб вяр тан нi да па пя рэд ня га 

рэ жы му ра бо ты. «Але ў 

лю бым вы пад ку, каб зра-

бiць гэ ты пра цэс са праў ды 

на ву ко ва аб грун та ва ным, 

трэ ба мець да стат ко ва 

аб' ек тыў ны пра гноз за-

хваральнасці, каб ра зу-

мець, як па этап на бу дзем 

вы хо дзiць з гэ та га», — ад-

зна чыў мi нiстр i кан ста та-

ваў: хва ро ба но вая, та му 

ад пра ца ва ных ма дэ ляў 

праг на за ван ня сён ня не 

iс нуе. «Мы вы ка рыс тоў-

ва ем ма дэ лi, зы хо дзя чы з 

во пы ту тых рэ гi ё наў, якiя

пер шыя ўвай шлi ў эпi дэ мi я -

ла гiч ны пра цэс». Ацэн ка 

во пы ту Вi цеб ска па ка за ла, 

што эпi дсi ту а цыя раз вi ва-

ец ца па ад ным сцэ на рыi.

Ад сюль быў пры ня ты 

пра гноз для ста лi цы i ас-

тат нiх рэ гi ё наў.

Пад час на ра ды так-

са ма аб мяр коў ва ла ся 

ар га нi за цыя плат на га 

экс прэс-тэс цi ра ван ня на 

COVID-19. У цэнт ры ўва гi 

бы ла ра бо та ўсёй сiс тэ мы 

ахо вы зда роўя, па чы на ю-

чы з па лi клi нiч на га звя на i 

да са на то ры яў, дзе па цы-

ен ты пра хо дзяць рэ абi лi-

та цыю.

Па вод ле Бел ТА.

АРЭН ДА ДЛЯ МЕД РА БОТ НI КАЎ 
I ПЕ ДА ГО ГАЎ

У цэнт ры ўва гiУ цэнт ры ўва гi

АБРАНЫ ШЛЯХ — 
ПРА ВIЛЬ НЫ

Раз вiц цё эпi дсi ту а цыi ў кра i не аб мер ка ва лi 
ў Са ве це Рэс пуб лi кi

Больш як тры дзя сят кi зва ро таў 

ад жы ха роў Го мель скай воб лас цi 

па сту пi ла на пра мую тэ ле фон ную 

лi нiю стар шы нi абл вы кан ка ма Ге на дзя 

СА ЛАЎЯ. Праб лем ныя пы тан нi, на 

якiя звяр ну лi ўва гу аба не нты, ця пер 

на кант ро лi гу бер на та ра.

Ча ты ры зва ро ты да ты чы лi ся во да за бес-

пя чэн ня. Жы хар ка аг ра га рад ка Ка му нар Бу-

да-Ка ша лёў ска га ра ё на па скар дзi ла ся, што 

пэў ны час у на се леным пунк це не пра ца ва ла

пом па, не бы ло ва ды. Праб ле му, зда ец ца, 

вы ра шы лi, але з кра на пай шла ва да з пяс-

ком. Па ско рыць ачыст ку ка ло дзе жаў пра сi ла 

пен сi я нер ка з вёс кi Ру дзя нец гэ та га ж ра ё на. 

Пы тан не во да за бес пя чэн ня ўзня лi так са ма 

вяс коў цы з Бра гiн шчы ны.

Звяр ну лi ся на пра мую лi нiю i жы ха ры Го-

мель ска га ра ё на.

Свой зва рот па кi ну ла шмат дзет ная сям'я, 

якая пра жы вае ў аг ра га рад ку Урыц кае. Яны 

атры ма лi ква тэ ру ў па сёл ку Баль ша вiк, але 

не ма юць срод каў нi на ра монт, нi на куп лю 

не аб ход най мэб лi.

Жы хар ка аг ра га рад ка Чыр во нае па скар-

дзi ла ся, што су сед не за кон на ада браў у яе 

1,5 мет ра ўчаст ка, ця пер ёй скла да на ка рыс-

тац ца аса бiс тым транс пар там, ва ро ты дрэн на 

ад чы ня юц ца.

Ге надзь Са ла вей да ру чыў стар шы нi рай-

вы кан ка ма раз гле дзець i вы ра шыць усе пы-

тан нi, якiя ўзня лi жы ха ры ра ё на.

З вёс кi Вуг лы, што на Бра гiн шчы не, гас-

па ды ня па скар дзi ла ся на мяс цо вых жан чын, 

якiя пе ра га ра дзi лi пра ход па ву лi цы i не да-

юць вы га няць ка роў да па шы. У вёс цы iх уся-

го на пад вор ках за ста ло ся дзе сяць. Па ша ў 

кан цы ад ной з ву лiц. Ця пер ва дзiць жы вё лу 

да во дзiц ца ў аб ход.

— Аса бiс та ў нас ча ты ры ка ро вы. Быў 

сход па гэ тым пы тан нi, але ж мы ў мен шас-

цi, — звяр ну ла ўва гу на пра мой лi нii жан чы на. 

Гу бер на тар пад крэс лiў: зва рот без ува гi не 

за ста нец ца.

Жы хар ка Ка ма ры на па цi ка вi ла ся, як ма-

ла дой сям'i вы ра шыць ква тэр нае пы тан не. 

У но вым до ме жылп ло шчу атры ма лi гра-

ма дзя не, чыё жыл лё ра ней бы ло пры зна на 

ава рый ным. Яе ж сям'я ця пер 87-я ў чар зе 

на бу даў нiц тва. Ге надзь Са ла вей ад зна чыў, 

што дэ та лё ва раз бя рэц ца ў сi ту а цыi, якая 

скла ла ся.

Не каль кi зва ро таў да гу бер на та ра ад 

жы ха роў Го ме ля да ты чы лi ся ста ну да рог i 

пра вя дзен ня бу даў нi чых ра бот у аб лас ным 

цэнт ры.

Га мяль ча нiн, якiя пра жы вае па ву лi цы 

Па кроў скай, рас ка заў, што пас ля за бу до вы 

104-га мiк ра ра ё на iх пры ват ны сек тар пе ра-

тва рыў ся ў «аў та ма гiст раль»:

— На ша ву лi ца ста ла тран зiт най, але ня ма 

нi тра ту а раў, нi раз мет кi.

На яго дум ку, вы ра шыць праб ле му мож на 

ар га нi за цы яй ад на ба ко ва га пра ез ду па не ка-

то рых ву лi цах i ўста ноў кай свят ла фо ра. Гу-

бер на тар даў да ру чэн не кi раў нiц тву Го мель-

ска га гар вы кан ка ма раз гле дзець ва ры ян ты 

ка рэк цi роў кi транс парт на га ру ху.

Яшчэ ад ну га мяль чан ку тур ба ва ла бу доў ля 

до ма на скры жа ван нi пра спек та Каст рыч-

 нi ка i Сту дэнц ка га пра ез да. Пе ра га ро джа ны 

пра езд праз двор да трох да моў, ня ма схе мы 

ча со ва га ру ху. Да та го ж, бу доў ля iдзе круг-

лыя су ткi, а шум пе ра шка джае спа кою жы-

ха роў на ва коль ных да моў. Гу бер на тар узяў 

гэ тае пы тан не на аса бiс ты кант роль.

Пас ля пра мой лi нii стар шы ня ка мi тэ та па 

ар хi тэк ту ры i бу даў нiц тве абл вы кан ка ма 

Дзмiт рый ГАЙКЕВІЧ рас тлу ма чыў, што з 

11 чэр ве ня бу даў нi кi пе рай шлi з трох змен-

на га на двух змен ны рэ жым ра бо ты. Ча со вую 

схе му аб' ез ду па да дуць ва ўсе эк стран ныя 

служ бы: хут кую да па мо гу, мi лi цыю, МНС i 

iн шыя. Акра мя та го, пас ля за вяр шэн ня бу-

даў нiц тва до ма два ро вая тэ ры то рыя бу дзе 

доб ра ўпа рад ка ва на — вы са дзяць дрэ вы i 

аб ста лю юць дзi ця чую пля цоў ку.

На не да хо пы пра вя дзен ня ка пi таль на га ра-

мон ту до ма па ву лi цы Тэль ма на па скардзіў ся 

жы хар Го ме ля. Па яго сло вах, кап ра монт па-

ча лi ў лю тым:

— Больш як ты дзень мя ня лi тру бы ў сан-

вуз лах, больш трох тыд няў дом быў без га-

ра чай ва ды. Мно га пад рад чы каў, па ста ян ныя 

не сты коў кi. Не каль кi га доў та му за ўлас ныя 

гро шы жы ха ры па фар ба ва лi пад' езд. Пад час 

ра мон ту бу даў нi кi са пса ва лi па фар ба ва ныя 

сце ны, ад наў ляць не збi ра юц ца. Па шко джа-

ны ўва ход ныя дзве ры ў пад' езд i там бур, — 

пе ра лi чыў пры чы ны свай го не за да валь нен ня 

га мяль ча нiн.

Пы тан не якас цi ка пi таль на га ра мон ту до-

ма агу чы лi так са ма жы ха ры шмат па вяр хо вi ка 

па ву лi цы Ма i се ен кi.

Жы хар Ак цяб рска га ра ё на па тэ ле фа на-

ваў, каб вы ра шыць праб ле му з атры ман нем 

участ ка для бу даў нiц тва до ма, вя дзен ня аса-

бiс тай да па мож най гас па дар кi. Ка заў, што 

з вы дзя лен нем зям лi на вёс цы ў яго ўзнiк лi 

скла да нас цi.

— Ча ла век хо ча бу да вац ца на вёс цы, 

i пы тан не трэ ба вы ра шыць, — па ста вiў за-

да чу пе рад кi раў нi ком ра ё на стар шы ня абл-

вы кан ка ма.

Уво гу ле ў да чы нен нi да кож на га са зва ро-

таў Ге надзь Са ла вей ад зна чыў, што ў абл вы-

кан ка ме агу ча ныя жы ха ра мi рэ гi ё на пы тан нi 

i праб ле мы дэ та лё ва раз гле дзяць i пра па ну-

юць кан крэт нае iх вы ра шэн не.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

Блiз кая ўла даБлiз кая ўла да

ВО ДА ЗА БЕС ПЯ ЧЭН НЕ, 
ДОБ РА ЎПА РАД КА ВАН НЕ

 I ПРА ВЯ ДЗЕН НЕ 
КА ПI ТАЛЬ НЫХ РА МОН ТАЎ...

У ця пе раш няй эпi дэ мi я ла гiч най 

сi ту а цыi для бяс печ на га ад па чын ку 

дзя цей у азда раў лен чых ла ге рах 

дзей нi ча юць бес прэ цэ дэнт ныя 

па тра ба ван нi. Рас пра ца ва ны 

i пе ра лiк рэ ка мен да цый для 

са на то ры яў, дзе ад па чы ва юць 

да рос лыя. Пра гэ та ў эфi ры 

тэ ле ка на ла АНТ рас ка за ла га лоў ны 

дзяр жаў ны са нi тар ны ўрач 

Бе ла ру сi На тал ля ЖУ КА ВА.

Па вод ле яе слоў, пра гно зы на чэр вень 

аб па воль ным знi жэн нi за хва раль нас цi на 

ка ра на вi рус ную iн фек цыю спраў джва юц ца. 

Ёсць тэ ры то рыi, дзе коль касць вы-

 пад каў мi нi маль ная, на iн шых эпi дпра цэс 

яшчэ пра цяг ва ец ца, але ў цэ лым на зi ра-

ец ца ста ноў чая ды на мi ка.

Сур' ёз ная ра бо та пра ве дзе на для пад-

рых тоў кi школь ных i азда раў лен чых ла ге-

раў. У пры ват нас цi, пер са нал азда раў лен-

чых уста ноў бу дзе пра ца ваць вах та вым 

ме та дам.

— Пры ня ты шэ раг бес прэ цэ дэнт ных 

мер. Сён ня гэ та не аб ход на, каб ад па чы-

нак быў са праў ды азда раў лен чы. I гэ та 

за да ча не толь кi ме ды каў, але i ўлас нi-

каў ла ге раў. Ця пер пер са нал бу дзе вы яз-

джаць за пяць дзён да ад крыц ця ла ге ра. 

Мы па вiн ны ўпэў нiц ца, што ўсе, хто бу дзе 

пра ца ваць, зда ро выя. I вах та вы ме тад бу-

дзе доў жыц ца ўсю зме ну, — рас ка за ла 

На тал ля Жу ка ва.

Яна ад зна чы ла, што бу дуць аб ме жа ва-

ны i ска рэк та ва ны не ка то рыя агуль на ла-

гер ныя ме ра пры ем ствы. У пры ват нас цi, 

дзя жур ства дзя цей у харч бло ку i збор усiх 

атра даў ра зам. Сур' ёз ная ўва га ад да дзе-

на сан эпi дрэ жы му: гэ та пры бор кi, дэз ын-

фек цыя, стан зда роўя пер са на лу. Вя лi кая 

на груз ка ля жа на ме ды каў азда раў лен чых 

ла ге раў. Пла ну ец ца што дзён на апыт ваць 

дзя цей, пры не аб ход нас цi вы мя раць тэм-

пе ра ту ру. А вось баць кам на вед ваць дзя-

цей не рэ ка мен ду ец ца. У вы пад ку, ка лi 

баць кi за бя руць дзi ця, вяр нуць яго, каб 

пра цяг нуць зме ну, бу дзе скла да на.

На тал ля Жу ка ва пад крэс лi ла, што ў бе-

ла рус кiх здраў нi цах так са ма пры ма юц ца 

ўсе ме ры пе ра сця ро гi, бяс пе кi i сан эпi дрэ-

жы му. Ка лi iх вы кон ваць, ад па чы нак бу дзе 

мак сi маль на бяс печ ны.

Па звест ках на 15 чэр ве ня, у Бе ла ру сi 

за рэ гiст ра ва на 54 680 вы пад каў COVID-19. 

Па пра вi лi ся i вы пi са ны 30 420 па цы ен таў, 

у якiх ра ней бы ла па цвер джа на ка ра на вi-

рус ная iн фек цыя, 312 ча ла век па мер лi. За 

пе ры яд рас паў сю джван ня iн фек цыi пра-

ве дзе на 749 917 тэс таў. За апош нiя су ткi 

пры рост склаў 707 інфіцыраваных, вы пi-

са на 317 па цы ен таў, па мер лі чац вё ра.

Але на КРА ВЕЦ.

На слы хуНа слы ху

Пер са нал бу дзе пра ца ваць 
вах та вым ме та дам

Шэ раг мер бяс пе кi пры ня ты ў азда раў лен чых ла ге рах

Саў мiн Бе ла ру сi па шы-

рыў пе ра лiк гра ма дзян, 

якiя ма юць пер ша чар го-

вае пра ва на атры ман не 

арэнд на га жыл ля.

Як па ве дам ляе прэс-

служ ба ўра да, пер ша чар го-

вае пра ва на пра да стаў лен-

не арэнд на га жыл ля ка му-

наль на га жыл лё ва га фон ду 

атры ма лi гра ма дзя не з лi ку 

трэ не раў-вы клад чы каў па 

спор це спе цы я лi за ва ных ву-

чэб на-спар тыў ных уста ноў, 

ся рэд нiх школ — ву чы лi шчаў 

алiм пiй ска га рэ зер ву; трэ не-

раў на цы я наль ных ка манд 

Бе ла ру сi па вi дах спор ту; 

ме ды цын скiх, пе да га гiч ных, 

твор чых ра бот нi каў, ра бот нi-

каў куль ту ры, якiя за клю чы лi 

кант ракт тэр мi нам на пяць 

га доў, у вы пад ку па цвер-

джан ня па трэб нас цi ў спе цы я -

лiс це; ме ды цын скiх i пе да-

 га гiч ных ра бот нi каў уста ноў 

са цы яль на га аб слу гоў ван ня, 

якiя ажыц цяў ля юць ста цы я-

нар нае са цы яль нае аб слу-

гоў ван не, ар га нi за цый ахо-

вы зда роўя, якiя аказ ва юць 

па лi ятыў ную ме ды цын скую 

да па мо гу ў ста цы я нар ных 

умо вах.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.
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