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Што бы ло — бы ло і, дзя ка-

ваць бо гу, ёсць. Зна чыць, 

дом, ся мей ка, мож на ска-

заць, у збо ры, бо (сце ра жо-

на га Бог сце ра жэ) і са ма без 

вост рай па трэ бы на двор ні 

на гой, і да ся бе ні ко га не 

ча кае. Як рап там — стук у 

дзве ры.

— Хто там? — здзіў ля ец ца 

гас па дар.

— Дзед Ма роз.

— ?! (Пер шая дум ка — а 

ня дрэн на бы ло б, каб зай-

шоў — з па да рун ка мі, каб 

дзя цей па ра да ваў... Дру-

гая — з яко га пе ра пу ду?)

— Ты не хлу сіш? — пы та ец-

ца баць ка.

— Век во лі не ві даць!

Ка ра цей,  «спа л іў  ся» 

Дзед — дзвя рэй не ад чы-

ні лі. І пра віль на зра бі лі, бо 

ней кі мут ны ён.

Наш — са здым ка (мож на 

яшчэ раз гля нуць на верх ні) — 

пры клад на та кі ж, ад чы та чоў 

ні чо га не сха ва еш:

Ка лі б Дзед са праўд ны быў,

Ноч чу б коў зан ку зра біў...

Ка лі ў ке дах, па ва дзе, —

Хтось па зі руе «Звяз дзе», —

сцвяр джае спа да ры ня Зоя 

НА ВА ЕН КА з г. п. Пад свіл ле 

Глы боц ка га ра ё на. І, вя до ма ж, 

мае ра цыю, бо грэх ад мо віць 

най ста рэй шай бе ла рус кай га зе-

це ў та кой дра бя зе, як па зі ра ван-

не. Да та го ж асоб ныя з яе фо та-

ко раў на са праўд ную фо та се сію 

на ват зве ра ўга во раць, што ўжо 

ка заць пра Дзе да Ма ро за... Ка лі 

той, вя до ма ж, жы вы-зда ро вы. 

(З пры знан ня жан чы ны: «Пе рад 

Ка ля да мі па ха дзі ла па кра мах, 

па гля дзе ла на цэ ны... Не ве даю, 

як дзе цям ска заць, што Дзед Ма-

роз па мёр?»

З ліс та спа да ра Мі ко лы КАС-

МА ЧЭЎ СКА ГА з На ва по лац ка:

Знік і праў да...

Дзе ж пад зеў ся?

Мо з вяс ною як су стрэў ся?

А вяс на — яна та кая:

Дзед уба чыў і... рас та яў!

Зрэш ты, рас та піць яго і зім ка 

маг ла, ка лі та кая, як сё ле та.

«Не ве даю, як ка му, а мне дык 

яна спа да ба ла ся, — пры зна ец ца 

спа дар Мі ка лай СТА РЫХ з Го-

ме ля. — Менш да вя ло ся пла ціць 

за ацяп лен не — гэ та раз, снег 

ме раць — два, на га ла лё дзе коў-

зац ца — тры... Ка лі та кія ж зім кі 

будуць і да лей, то...

На пла не це па цяп лен не?

Дзед Ма роз, 

спраў ляй адзен не:

Раз ві тай ся з ка жу хом

(За мя ні яго пла шчом),

На бы вай тры ко і ке ды.

Ка пя люш да рэ чы б дзе ду...

Скон чыш пе ра апра на цца

І пач неш Ад лі гам звац ца.

Гэ та, зга дзі це ся, неш та не ча-

ка нае... Як пад час фут бо лу: «Ху-

ліа Ло пес раз га ня ец ца, б'е па 

ва ро тах! — рас каз вае ка мен та-

тар. І по тым, праз паў зу, удак-

лад няе. — Ху ліа — гэ та імя».

У Дзе да Ма ро за яно доб рае 

бы ло, але ж, як лі чыць спа дар 

Вік тар СА БА ЛЕЎ СКІ з Уз ды:

У за гул пай шоў дзя ду ля —

Столь кі дзён пра ку ра ле сіў

(Мех з гас цін ца мі не му ляў,

Бо ля жаў 

пад лож кам дзесь ці)...

А ка лі пра цве ра зіў ся,

Ад ра сы знай шоў і тор бу.

Да вяс ны, бя дак, на сіў ся.

Яшчэ й сён ня спі ну гор біць.

Пра тое ж — толь кі ка ра-

цей — і спа да ры ня Ва лян ці на 

ГУ ДАЧ КО ВА з Жыт ка віч:

Бач, Ма роз пад ма заў пя ты,

Да га няе, му сіць, свя ты?

Ка лі гэ та на огул маг чы ма — 

за тры маў шы ся... Яшчэ і ў гас цях:

Дзед Ма роз наш Ян ка

Збо чыў да ка хан кі.

По куль там

сюр прыз да стаў,

Дык і снег ужо рас таў...

Але ж дзе ці

ў Дзе да ве раць,

Зна чыць,

трэ ба лу жы ме раць!

Лі чыць так спа да ры ня Соф'я 

КУ СЯН КО ВА з Ра га чоў шчы ны. 

(Пы тан не з кан вер та: «І ча му гэ-

та ні хто не ба чыць, як дзед Ма-

роз па да рун кі пад ёл ку кла дзе? 

Ёсць жа ві дэа ка ме ры, паст кі...) 

Ёсць, да рэ чы, столь кі ўся го — на 

пер шы по гляд ня бач на га...

Спа дар Іван СІ МА НЁ НАК з 

Па стаў у пер шых рад ках свай го 

ліс та пры зна ец ца, што гля нуў на 

зды мак і ад ра зу ўспом ніў, як 

адзін до сыць важ ны на чаль нік у 

ка ман дзі роў ку ехаў — на сва ёй 

служ бо вай ма шы не, але з но-

вым кі роў цам, яко му (умоў на) 

«што той сал дат, што гэ ты»: што 

Рэ чы ца ў Го мель скай воб лас ці, 

што ў... Бран скай — на ві га тар 

уклю чыў і па нёс ся...

Вось і Дзе да Ма ро за, на дум-

ку па стаў ча ні на, пад вёў за ліш ні 

да вер да су час най тэх ні кі. А ка-

лі кан крэт на —

Геа гра фію Ма роз

Ве даў сла ба ва та.

Вы лез там, ку ды за вёз

Лжы вы на ві га тар.

«Дзе тут ёл ка, 

дзе на род?» —

Ча раў нік скан фу жа ны:

Гэ та сё мы ўжо па ход

Па зна ё мых лу жы нах.

І ні чо га ж з імі не зро біш, 

з гэ ты мі па хо да мі, бо

Вось дзі во сы дык дзі во сы:

Дзед Ма роз...

Амаль што бо сы —

Ў ней кіх тэп цях — па ва дзе?

Ці не ў май да нас ідзе?

Пы та ец ца пра гэ та спа дар 

Аляк сандр МА ТОШ КА з Ра-

сон шчы ны і тым са мым, як вы-

глядае, на гад вае ўсім пра ле-

таш ні снег, які вы паў 11 мая.

У па мя ці ён і су жэн цаў Аст-

роў скіх з Мін ска:

Ідзе вяс на кры ху за ра на,

Але ж хо дзяць Ма ра зы.

З-за та кіх умоў па га ных

Бу дзем се яць тры ра зы.

Ін шы мі сло ва мі (ад спа да ра 

Іва на СІ МА НЁН КА):

І ні я кая зі ма,

І бюд жэт кур та ты:

Дзед...

А ўнуч кі ўжо ня ма —

Ска ра ці лі шта ты!

З імі, шта та мі, гэ та, на жаль, 

зда ра ец ца: «аб ра за юць» іх, ча-

сам — рэ жуць, на ват па жы вым. 

Ну які ж, ска жы це, Дзед Ма роз 

без Сня гур кі?! А з ін ша га бо ку... 

«Дзяў чы на, ты та кая пры го жая... 

Ёсць ма ла ды ча ла век?» — 

«Ёсць». — «А не ма ла ды?»

У трэн дзе (то-бок у мо дзе) 

гэт кія па ры, хоць, зда ва ла ся б, 

з двух па ка лен няў, як з дзвюх 

пла нет, як муд ра за ўва жы ла 

спа да ры ня Лю боў ЧЫГ РЫ НА-

ВА з Мін ска:

Дзед Ма роз —

спар тыў ны,

Па жыц ці ак тыў ны...

Ўнуч ку ён не вы бі раў:

Га лю да лі —

Га лю ўзяў.

А Сня гур ка-пад ча чур ка

Па гу ля ла

з ім у жмур кі,

За ку ры ла,

вы пі ла

І са строю... вы бы ла.

Трэ ба ра зу мець, ад ста ла ад 

«кам па ніі», за сну ла ў на дзей-

ным мес цы ці...

Ма лю нак з на ту ры ад спа-

да ра Мі ко лы КАС МА ЧЭЎ-

СКА ГА:

Не ў ва лён ках, а ў ке дах

Дзед за ўнуч кай

кро чыць сле дам.

Што Сня гур ка?

Дык дзяў чы на ж —

Се ла к хлоп цам у ма шы ну.

За раз нож кі не за мо чыць —

Хай ста ры 

па лу жах кро чыць!

Ну ні я кай па ша ны яму! Пры-

чым не толь кі ад сва ёй кры ві-

нач кі:

Да ад ка зу, праф са ю зы!

Не сха ваць вам гэ ты факт:

Не ра зум ны хтось згла муз даў

З Дзе дам 

сне жань скі кант ракт.

На сем дзён да лі ра бо ты.

Ён — лай да чыць не пры вык.

Но вы год прай шоў — а по тым?

Па ру ша юц ца ж пра вы!

За свед чыў гэ та спа дар Вік-

тар СА БА ЛЕЎ СКІ.

З та го са ма га кан вер та і пра 

та го ж дзе да-пра цаў ні ка праў-

дзі вае:

У яго ка жух чыр во ны,

У яго чыр во ны нос,

На ват тэп ці то га ж то ну —

Так у ро лю сваю «ўрос»...

Раз ня се цу кер кі дзе цям —

Мо баць кі там

штось наль юць...

Ды ку ды ста ро му дзец ца,

Як «па са ду» ад бя руць?!

Мож на (і най прас цей) ахоў ні-

кам улад ка вац ца — пры ўлас най 

ка на пе. А што? Прэ стыж нае, 

цёп лае мес ца: ра бо та — не бі ля-

жа ча га. Ад кан ку рэн таў ад бою 

не бы ло б, ка лі б за яе пла ці лі...

Ка лі не — трэ ба штось ін шае 

шу каць, як ра іць спа да ры ня Ва-

лян ці на ГУ ДАЧ КО ВА:

На двор'е — на ва ла:

Сня гур ка рас та ла,

Па кі нуў шы Дзе ду

Праз рыс ты на мёк:

За хо чаш за стац ца?

Да до му да брац ца?

Шу кай не дзе ў све це

Ха лод ны ку ток.

(Ні хто і па ду маць не мог, што 

ці не ўсе яны ў ней кім сэн се ста-

нуць га ра чы мі — апроч Ан тарк-

ты ды.)

...Вось та кія рад кі, та кія под-

пі сы да чар го ва га кон курс на га 

здым ка. З агуль на га шэ ра гу вы-

бі ва ец ца хі ба не каль кі ва ры ян-

таў. Пер шы — ад спа да ры ні 

Лю бо ві ЧЫГ РЫ НА ВАЙ:

Як у Брэс це

бы ло шэс це

Дзед-Ма ро заў —

Штук мо дзвес це!

Йшлі

з вя сё лай га ма ной,

Пе лі

ўсе на пе ра бой..

Так ста ра лі ся — не іна чай, —

Бо жу ры бы ло дзі ця чым...

І ска за лі Све та з Ле най:

Дзед най леп шы —

ў ла бу тэ нах!

Два дру гія — ад спа да ры ні 

Алы СУ БОТ КІ з Мін ска:

Дзед

са здым ка у «Звяз дзе» —

Ча раў нік ха ро шы:

Да лю дзей та ды ідзе,

Ка лі мае гро шы.

Трэ ба ра зу мець, ка ха нень кія-

род нень кія, што не ўсё яшчэ 

стра ча на: ёсць, ёсць на што спа-

дзя вац ца! Ну ў пры ват нас ці: уза-

б'ец ца Дзед на ка пей ку, прый-

дзе (без роз ні цы, па лу жах ці па 

тра ве), пры ня се па да рун кі, 

спраў дзіць па жа дан ні... Ка лі, вя-

до ма ж, пра віль на іх зра зу мее. 

Цы та та з ліс та: «Дзед Ма роз, у 

дзя цін стве я са праў ды пі саў та-

бе, што ха чу стаць су свет на вя-

до мым, але ж на ўва зе меў не 

між на род ны вы шук»...

Дру гое хлап ча ня ма ры ла ха-

дзіць на ра бо ту хі ба па зар пла ту 

аль бо вы руч ку. Так і ста ла ся — 

па чуў Дзед Ма роз: ча ла век пра-

цуе ін ка са та рам, гро шы раз во-

зіць — у ад мыс ло вых мяш ках...

Што ці ка ва, Дзед Ма роз са 

здым ка — так са ма з ад мыс ло-

вым... І чор ным ча мусь ці? Згле-

дзе лі гэ та, маг чы ма, мно гія, а 

вось абы гра ла (ва ўся кім ра зе, 

уда ла) хі ба спа да ры ня Ала 

СУ БОТ КА:

Не так страш на, што у ке дах,

Паў бя ды, што па ва дзе...

Чор ны мех на спі не ў Дзе да —

Ні бы знак, што быць бя дзе.

І яна прый шла, на жаль, — 

раз' яд на ла і з'яд на ла на ро ды, 

сем'і, пры му сі ла спы ніц ца, азір-

нуц ца, за ду мац ца, а шмат ка го, 

маг чы ма, і вы зна чыц ца. «Вам 

лёг ка ска заць: «Ся дзі до ма, — 

скар дзіў ся адзін муж чы на. — А 

ка лі ў мя не — два да мы?»

...То ў ад ным з іх, маг чы ма, 

да рэ чы ўспа мін спа да ра Аляк-

санд ра МА ТОШ КІ:

Вось ра ней бы лі

свя ты дык свя ты:

Гур бы сне гу

ды зор кі ўна чы...

Дзед Ма роз...

Хай не вель мі ба га ты,

За мяш ком сва ім

піль на са чыў.

І «па ду шач кі»

шчод рай ру кою

Ўсім да ваў

за рас ка за ны верш...

Тая доб рая каз ка —

са мною —

Грэ ла сэр ца

та ды і ця пер.

Нех та не дур ны пры знаў, што 

зі мой ды ў ча сы вы пра ба ван няў 

і хо лад на, і цяж ка перш за ўсё 

тым, хто не мае цёп лых ус па мі-

наў. У чы та чоў «Звяз ды», у мно-

гіх удзель ні каў кон кур су на най-

леп шы под піс да здым ка яны 

ёсць. Свед чан нем та му свое-

асаб лі вы рэй тынг ад на ша га па-

за штат на га га лоў на га ста тыс ты-

ка — спа да ра Мі ка лая СТА РЫХ. 

«Кож на му аў та ру за кож ны на-

дру ка ва ны вер шык, — пі ша 

ён, — я на ліч ваў ле тась па ад-

ным ба ле. Ка лі вя лі кае чы тац кае 

жу ры пры зна ва ла не ка га леп-

шым, — да да ваў тры ба лы, а ка-

лі яшчэ і ма лое рэ дак цый нае — 

шэсць. У вы ні ку — ся мёр ка най-

мац ней шых — 2019 вы гля дае 

так: Ва лян ці на Гу дач ко ва — 35 

ба лаў, Лю боў Чыг ры на ва — 32, 

Ва ле рый Гаў рыш — 31, су жэн цы 

Аст роў скія — 26, Мі ка лай Ста-

рых — 25, Ка ры на Ца ну ні на — 

23, Вік тар Са ба леў скі — 22.

Па вы ні ках гуль ні за 18 (?!) 

га доў най больш пе ра мог у Лю-

бо ві Чыг ры на вай — 11, Ана то ля 

Га ра чо ва — 10, су жэн цаў Аст-

роў скіх — 9, Ва ле рыя Гаў ры-

ша — 8...»

Для боль шай аб' ек тыў нас ці 

мож на да даць, што нех та да лу-

чыў ся да гуль ні ра ней, нех та 

паз ней, нех та, маг чы ма, сён ня 

ці заўт ра.

Што да ты чыц ца мі ну ла га 

здым ка (гл. ну мар «Звяз ды» за 

8 лю та га. На ім, на га да ем, быў 

кот на ра ме ве ла сі пе да), то най-

леп шыя рад кі пра яго, на дум ку 

вя лі ка га чы тац ка га жу ры, на пі са-

лі спа да ры Ва ле рый Гаў рыш з 

Ча вус, Мі ка лай Кас ма чэў скі з 

На ва по лац ка, Вік тар Са ба леў-

скі з Уз ды, жы ха ры ста лі цы 

су жэн цы Аст роў скія, а так са ма 

спа да ры ні Лю боў Чыг ры на ва з 

Мін ска і Ва лян ці на Гу дач ко ва з 

Жыт ка віч. З чым, у пры ват нас ці, 

па га дзі ла ся і жу ры ма лень кае рэ-

дак цый нае. А та му прыз у вы гля-

дзе пад піс кі на трэ ці квар тал на 

да ра гую сэр цам «Звяз ду» на кі-

роў ва ец ца ў Жыт ка ві чы.
Хо ча це, каб най ста рэй шая і 

адзі ная са што дзён ных бе ла рус ка-
моў ная га зе та пры хо дзі ла да вас? 
Та ды ва ры ян таў два: аль бо пад пі-
сац ца, аль бо ўваж лі ва па гля дзець 
на чар го вы кон курс ны зды мак, 

пры ду маць под піс (мож на не каль-

кі, але не больш чым па во сем рад-

коў) і да слаць у рэ дак цыю.

Шанс на пе ра мо гу мае кож-

ны. Пі шы це! Свет за ха ваў ся та-

му, што смя яў ся. І ду маў.

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

АД ІХ ЖА шчы рыя пра ба-

чэн ні тым, чые рад кі не прай-

шлі стро га га кон курс на га ад-

бо ру.

Хто ка го?Хто ка го?

«ЯК У БРЭС ЦЕ БЫ ЛО ШЭС ЦЕ
ДЗЕД-МА РО ЗАЎ — ШТУК МО ДЗВЕС ЦЕ...»

Ка ра на ві рус ная ін фек цыя пра цяг вае 

рас паў сюдж вац ца ў 185 кра і нах све ту. 

На пла не це за ра зі ла ся каля 2,5 міль-

ё на ча ла век, па пра ві ла ся 624 ты ся чы, 

па мер ла — больш за 170 ты сяч.

На пер шым мес цы па коль кас ці за хва-

рэ лых і па мер лых за ста ец ца ЗША. Тут за-

рэ гіст ра ва на 786 ты сяч за хва рэ лых на 

СОVІD-19, па мер ла больш за 42 ты сячы 

ча ла век, 72 ты ся чы — па пра ві лі ся. На дру-

гім мес цы па коль кас ці па мер лых ад ка ра-

на ві ру са — Іта лія. Тут ін фі цы ра ва на 181 

ты сяча ча ла век, па пра ві ла ся 48,8 ты ся чы, 

24 ты ся чы па мер ла. У Іс па ніі больш за 

200 ты сяч вы пад каў, па мер ла 20,8 ты ся чы. 

На 10-е мес ца па коль кас ці вы яў ле ных вы-

пад каў вый шла Ра сія: за хва рэ ла больш за 

52 ты сячы ра сі ян, па пра ві ла ся 3,8 ты ся чы, 

па мер ла 456 ча ла век.

У Бе ла ру сі, па вод ле звес так на 20 кра-

са ві ка, за рэ гіст ра ва ны 6264 ста ноў чыя 

тэс ты на СОVІD-19, па пра ві лі ся і вы пі са ны 

514 па цы ен таў, 51 па мёр. Вы пад кі ка ра-

на ві ру са фік са ва лі ся ў шко лах і дзі ця чых 

сад ках, ся род ва ен на слу жа чых тэр мі но вай 

служ бы, ра бот ні каў МУС. Па вод ле ін фар-

ма цыі мі ніст ра ахо вы зда роўя Ула дзі мі ра 

Ка ра ні ка, на 16 кра са ві ка за ра зі лі ся 419 

мед ра бот ні каў. Най боль шая коль касць 

вы пад каў вы яў ле на ў Мін ску, Ві цеб скай і 

Мін скай аб лас цях. У Ві цеб скай воб лас ці 

амаль не за ста ло ся ра ё наў, дзе ня ма вы-

пад каў СОVІD-19. Але не за леж на ад та го, 

коль кі вы пад каў за ра жэн ня ў ва шым рэ гі-

ё не, ме ры пе ра сця ро гі сён ня не аб ход на 

вы кон ваць усім.

Па прось бах чы та чоў мы яшчэ раз рас-

каз ва ем пра ме ха ніз мы пе ра да чы ка ра на-

ві рус най ін фек цыі і ме ры пра фі лак ты кі, рас-

пра ца ва ныя Мі ніс тэр ствам ахо вы зда роўя.

ЯК ПЕ РАД АЕЦ ЦА 
КА РА НА ВІ РУС?

Ка ра на ві рус — за хвор ван не, якое ўплы-

вае на ды халь ную сіс тэ му ча ла ве ка. Рас-

паў сюдж ван не ві ру са СОVІD-19 па ча ло ся з 

кі тай ска га го ра да Ухань, дзе бы ла моц ная 

ўспыш ка. На сён ня ён вы яў ле ны ў 185 кра-

інах све ту.

Ві рус пе рад аец ца па вет ра на-кро пель-

ным шля хам (праз ка шаль і чхан не ад ін-

фі цы ра ва на га ча ла ве ка). Так са ма кан такт-

ным шля хам — праз да кра нан ні. Ён мо жа 

пе ра да вац ца праз по руч ні ў мет ро 

і ін шым транс пар це, дзвяр ныя руч кі і ін шыя 

па верх ні.

КОЛЬ КІ ЗА ХОЎ ВА ЕЦ ЦА 
КА РА НА ВІ РУС 
НА ПА ВЕРХ НЯХ?

Да 48 га дзін, але на віль гот най па верх ні 

мо жа тры мац ца даў жэй. Пры па ка ё вай тэм-

пе ра ту ры ві рус раз бу ра ец ца ця гам не каль-

кіх га дзін ці не каль кіх дзён. Пад уз дзе ян нем 

вы со кіх (больш за 27 гра ду саў) тэм пе ра тур, 

со неч на га свят ла, дэз ын фі цы ру ю чых срод-

каў ён гі не знач на хут чэй. Па вод ле звес так 

кі тай скіх ву чо ных, ка ра на ві рус мо жа за хоў-

вац ца больш за пяць су так.

ЯКІЯ СІМП ТО МЫ 
Ў ЗА ХВОР ВАН НЯ?

ВАЖ НА: Па доб ныя сімп то мы су стра ка-

юц ца ў па цы ен таў з ВРВІ ці гры пам. Пры іх 

уз нік нен ні не аб ход на не ад клад на звяр нуц-

ца да ўра ча для атры ман ня ме ды цын скай 

да па мо гі і вы клю чэн ня ка ра на ві ру са:

вы со кая ці суб феб рыль ная (37,1-38 гра-

ду саў) тэм пе ра ту ра;

лі ха ман ка;

за дыш ка;

ка шаль;

за ло жа насць но са і боль у гор ле;

боль у мыш цах і гру дзях;

га лаў ны боль і сла басць;

маг чы мыя млос насць, ір во та і дыя рэя.

За ста вай це ся до ма і звяр ні це ся па ме-

ды цын скую да па мо гу, ка лі вы:

кан так та ва лі з ін фі цы ра ва ны мі СОVІD-19;

вяр ну лі ся з кра і ны, дзе ідзе ўспыш ка хва-

ро бы;

ма е це па вы ша ную тэм пе ра ту ру, ка шаль 

і за дыш ку.

ЧЫМ НЕ БЯС ПЕЧ НЫ 
КА РА НА ВІ РУС?

Ка ля 85 % ін фі цы ра ва ных пе ра но сяць 

хва ро бу бес сімп том на і лёг ка. Ас тат нія 

ма юць па трэ бу ў да па мо зе ме ды каў, у 5 % 

па цы ен таў уз ні ка юць цяж кія фор мы. 

Гэ тая ін фек цыя вы клі кае ўсклад нен ні, 

і са мае рас паў сю джа нае — ві рус ная пнеў-

ма нія. Па гар шэн не ста ну пры ві рус най 

пнеў ма ніі ідзе хут кі мі тэм па мі, і ў мно гіх 

па цы ен таў ужо ця гам 24 га дзін раз ві ва-

ец ца ды халь ная не да стат ко васць, якая 

па тра буе не ад клад най рэ спі ра тор най 

пад трым кі з ме ха ніч най вен ты ля цы яй лёг-

кіх. Хут ка па ча тае ля чэн не спры яе аб ляг-

чэн ню хо ду хва ро бы.

ХТО Ў ГРУ ПЕ РЫ ЗЫ КІ?
Ры зы ка за ра жэн ня пас ля 65 га доў па вя-

ліч ва ец ца. Асаб лі ва цяж ка ка ра на ві рус ная 

ін фек цыя пра ця кае ў асоб, якія ма юць хра-

ніч ныя хва ро бы — ды халь най і сар дэч на-

са су дзіс тай сіс тэ мы, цук ро вы дыя бет, атлус-

цен не, стан пас ля ін фарк ту, за хвор ван ні 

імун най сіс тэ мы і ан ка ла гіч ныя. Больш цяж-

кія фор мы ін фек цыя мо жа на бы ваць у лю-

дзей, якія ку раць. Та му па жы лым лю дзям, 

а так са ма лю дзям з цяж кі мі хра ніч ны мі за-

хвор ван ня мі рэ ка мен ду ец ца за ста вац ца 

до ма і аб ме жа ваць бліз кія кан так ты з ін шы-

мі людзь мі.

ЯКІЯ МЕ РЫ ПРА ФІ ЛАК ТЫ КІ?
Не да кра нац ца ру ка мі да тва ру. У па-

ло ве вы пад каў за ра жэн не ад бы ва ец ца шля-

хам пра нік нен ня ві ру са праз слі зіс тыя — во-

чы, рот, нос.

Мыць ру кі. Гэ та трэ ба ра біць як ма га 

час цей, пры чым як ма га даў жэй — 40-60 

се кун даў. Ка лі вы мы е це ру кі ў гра мад скім 

мес цы, кран пас ля мыц ця за кры ваць вар та 

ад на ра зо вым руч ні ком.

Вы ка рыс тоў ваць ан ты сеп ты кі. Пра цяг-

ласць апра цоў кі рук па він на скла даць 20-30 

се кун даў. Але пры на быц ці та кіх срод каў 

важ на звяр таць ува гу на іх са стаў. Рэ ка мен-

да ва ная кан цэнт ра цыя — 80 % эта но лу, 1,45 % 

глі цэ ры ну, 0,125 % пе ра кі су ва да ро ду.

Ка лі пад час чхан ня і каш лю пры кры ваць 

рот і нос, рас паў сюдж ван ня ві ру са СОVІD-

19 у па вет ры мож на па збег нуць. Каш ляць і 

чхаць вар та ў ад на ра зо вую сур вэт ку, а ка лі 

яе ня ма пад ру кой — у згіб лок ця. Пас ля 

вы ка ры стан ня сур вэт ку трэ ба ад ра зу ж вы-

кі нуць у смец це вы кан тэй нер.

Не аб ход на на сіць мас ку. Гэ ты вы раб 

пры зна ча ны для хво рых лю дзей, а так са ма 

для тых, хто кла по ціц ца пра ін фі цы ра ва ных. 

Да рэ чы яна ў гра мад скім транс пар це і шмат-

люд ных па мяш кан нях.

Па збя гаць бліз кіх кан так таў, за ста вац-

ца на са ма іза ля цыі або тры мац ца ад ін шых 

лю дзей на ад лег лас ці не менш за 1-1,5 мет-

ра. Па збя гаць по ціс каў ру кі і аб дым каў.

Пра вет ры ван не па мяш кан ня да зва ляе 

зні зіць ві рус ную на груз ку.

ЯК ПРА ВІЛЬ НА НА СІЦЬ 
МАС КУ?

Каб за ха ваць ся бе ад за ра жэн ня, важ на 

пра віль на на сіць мас ку.

Звы чай ную ме ды цын скую мас ку не аб ход-

на мя няць кож ныя дзве га дзі ны. Яна па він на 

доб ра за ма цоў вац ца, шчыль на за кры ваць 

рот і нос, не па кі да ю чы за зо раў. Ста рай це ся 

не да кра нац ца да па верх ні мас кі пры яе зні-

ман ні, а ка лі да кра ну лі ся, ста ран на вы мый це 

ру кі з мы лам ці спір та вым срод кам. Віль гот-

ную мас ку вар та за мя ніць на но вую, су хую. 

Не вы ка рыс тоў вай це дру гі раз ад на ра зо вую 

мас ку — пас ля вы ка ры стан ня яе не аб ход на 

ад ра зу ж вы кі нуць у ад хо ды.

Пры до гля дзе хво ра га пас ля за кан чэн ня 

кан так ту з ім мас ку вар та не ад клад на зняць, 

пас ля гэ та га ста ран на вы мыць ру кі.

Мас ка да рэ чы, ка лі вы зна хо дзі це ся ў 

мес цах ма са ва га збі ран ня лю дзей, у гра-

мад скім транс пар це, а так са ма пры до гля-

дзе хво ра га, але не мэ та згод на яе на сіць на 

ад кры тым па вет ры. Пад час зна хо джан ня на 

ву лі цы ка рыс на ды хаць све жым па вет рам — 

мас ку на дзя ваць не трэ ба. Акра мя та го, ме-

ды кі на гад ва юць, што гэ тая адзі ноч ная ме-

ра не за бяс печ вае поў най ахо вы ад за хвор-

ван ня. Ра зам з на шэн нем мас кі не аб ход на 

вы кон ваць і ін шыя пра фі лак тыч ныя ме ры.

ЧА МУ СА МА ІЗА ЛЯ ЦЫЯ 
ДОЎ ЖЫЦ ЦА 14 ДЗЁН?

Ка лі ча ла век за ра жа ец ца, то ця гам 14 

дзён з'яў ля юц ца сімп то мы хва ро бы: па вы-

шэн не тэм пе ра ту ры, су хі ка шаль, за дыш ка, 

бо лі ў мыш цах, стам ляль насць. У гэ тыя 14 

дзён мож на за ра зіць ін шых лю дзей, та му 

важ на іза ля вац ца на ўсе два тыдні.

ШТО РА БІЦЬ, 
КА ЛІ ЗА ХВА РЭ ЛІ?

Ка лі з'я ві лі ся сімп то мы ВРВІ, аб васт рэн не 

хра ніч най хва ро бы, па тра бу ец ца ка рэк ці роў-

ка ля чэн ня і не аб ход на вы клі каць ура ча на 

дом, — вар та па тэ ле фа на ваць у рэ гіст ра ту-

ру, стол да ве дак ці кол-цэнтр па лі клі ні кі. Рэ-

гіст ра та ру трэ ба па ве да міць пры чы ну зва ро-

ту, на яў насць сімп то маў, ска заць, ці па трэб-

ны рэ цэпт (у вы ні ку аб васт рэн ня хра ніч най 

хва ро бы), на зваць кан такт ны тэ ле фон.

За тым бу дзе пры ня та ра шэн не аб па рад-

ку ака зан ня ме ды цын скай да па мо гі ў ва шай 

сі ту а цыі: на вед ван не па лі клі ні кі, ві зіт ура ча 

ці яго па моч ні ка на дом, вы клік бры га ды 

хут кай да па мо гі. Пра гэ та вас пра ін фар му-

юць па тэ ле фо не. Па цы ен там, якія ад но сяц-

ца да гру пы ры зы кі, ар га ні за ва ная да стаў ка 

рэ цэп таў на ле ка выя срод кі да дому.

ПРА ВІ ЛЫ НА 
СА МА ІЗА ЛЯ ЦЫІ

Га лоў ная ўмо ва — не вы хо дзіць з до му 

ўсе 14 дзён на ват для па куп кі пра дук таў і 

ле каў, атры ман ня па сы лак, апла ты ка му-

наль ных па слуг, вы на су смец ця.

Вель мі важ на аб ме жа ваць кан так ты з 

ін шы мі людзь мі. Ка лі ўсё ж кан так та ван не 

ад бы ва ец ца, не аб ход на на дзя ваць ме ды-

цын скую мас ку ці рэ спі ра тар.

Пад час са ма іза ля цыі трэ ба:

мыць ру кі ва дой з мы лам пе рад пры ёмам 

ежы, пе рад кан так там са слі зіс ты мі ва чэй, 

но са, ро та, пас ля на вед ван ня пры бі раль ні;

рэ гу ляр на пра вет ры ваць па мяш кан не і 

пра во дзіць віль гот ную пры бор ку з пры мя-

нен нем срод каў бы та вой хі міі. Асаб лі вую 

ува гу звяр таць на дзвяр ныя руч кі, прад ме ты 

мэб лі, тэ ле фон ныя апа ра ты, пуль ты, кам-

п'ю тар ныя кла ві я ту ры, мыш кі і ін шыя га джэ-

ты, са ні тар на-тэх ніч нае аб ста ля ван не;

на бы ваць пра дук ты і та ва ры вар та праз 

ін тэр нэт ці з да па мо гай ва лан цё раў.

Бы та вое смец це вар та ўпа ка ваць у двай-

ныя тры ва лыя па ке ты, шчыль на за крыць і 

вы ста віць за ме жы ква тэ ры. Уты лі за ваць 

гэ та смец це мож на па пра сіць сяб роў, су се-

дзяў ці ва лан цё раў.

Ка лі вы жы вя це ў ква тэ ры ці до ме ра зам 

з ін шы мі людзь мі, па маг чы мас ці зна ходзь-

це ся ў асоб ным па коі. Ка рыс тай це ся асоб-

ным по су дам, бя ліз най і руч ні ка мі. Пры пе-

ра мя шчэн ні па ква тэ ры вы ка рыс тоў вай це 

ме ды цын скую мас ку, да кра най це ся да 

дзвяр ных ру чак і ін шых па верх няў праз сур-

вэт ку ці ў ад на ра зо вых паль чат ках.

КА ЛІ НА СА МА ІЗА ЛЯ ЦЫІ 
ПА ГОР ШЫЎ СЯ СТАН?

Ка лі вы зна хо дзі це ся на са ма іза ля цыі і 

ваш стан па гор шыў ся — тэм пе ра ту ра пад-

ня ла ся вы шэй за 37 гра ду саў, з'я ві ла ся за-

дыш ка, — вы клі кай це хут кую да па мо гу. 

Пад час тэ ле фа на ван ня вар та па ве да міць, 

што вы з'яў ля е це ся кан так там пер ша га 

ўзроў ню ці хво рым на СОVІD-19.

Ка лі стан па гор шыў ся па пры чы нах, не 

звя за ных з ка ра на ві рус най ін фек цы яй (па-

вы шэн не ар тэ рыя льна га ціс ку, боль у сэр-

цы, боль у жы ва це), вы клік бры га ды хут кай 

да па мо гі ажыц цяў ля ец ца ў звы чай ным па-

рад ку, удак лад няль ныя пы тан ні вам за-

дасць фель чар па пры ёме і пе ра да чы вы-

клі каў.

ЯК АТРЫ МАЦЬ БАЛЬ НІЧ НЫ 
НА ЧАС СА МА ІЗА ЛЯ ЦЫІ

Ка лі вы ста лі кан так там пер ша га ўзроў-

ню і зна хо дзі це ся на са ма іза ля цыі до ма, 

баль ніч ны вам ад кры ва юць на 14 дзён. Каб 

яго атры маць, не трэ ба іс ці ў па лі клі ні ку. 

Па тэ ле фа нуй це ў рэ гіст ра ту ру, вам рас ка-

жуць ал га рытм дзе ян няў.

ЯК ПАД ТРЫМ ЛІ ВАЦЬ 
СУ ВЯЗЬ З РОД НЫ МІ 
І СЯБ РА МІ 
НА СА МА ІЗА ЛЯ ЦЫІ?

Вы мо жа це кан так та ваць з род ны мі і сяб-

ра мі па тэ ле фо не ці з да па мо гай ін шых 

срод каў су вя зі.

Гэ та трэ ба ве дацьГэ та трэ ба ве даць

ПА ПЯ РЭ ДЖА НЫ — ЗНА ЧЫЦЬ УЗ БРО Е НЫ
Ад ка зы на са мыя 
рас паў сю джа ныя 

пы тан ні 
пра ка ра на ві рус


