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На слыху

Спецыялісты ўпэўнены,
што сітуацыя І раяць трымаць дыстанцыю ў людных месцах,
а старым і хворым заставацца дома
кантралюецца
У Беларусі зарэгістраваны 81 выпадак каранавіруса. 22 чалавекі
з гэтай статыстыкі ўжо выпісаны
ці рыхтуюцца да выпіскі, маючы
адмоўныя тэсты. Яшчэ 59 знаходзяцца пад медыцынскім назіраннем. Большасць хворых у Мінску — іх каля 40, два — у Гомельскай вобласці, адзін — у Гродне,
астатнія — у Віцебску. З усіх выпадкаў 41 — завазны. Прычым
сярод інфіцыраваных з пацверджаным дыягназам толькі адзін
замежны грамадзянін, усе астатнія — беларусы. Сярэдні ўзрост
пацыентаў — ад 15 да 49 гадоў.
Самаму старэйшаму хвораму з
COVІD-19 — 78 гадоў, самаму малодшаму — тры гады (дзіця кантактавала з інфіцыраванай маці).
— Сітуацыя кантралюецца, і падстаў для панікі на цяперашні момант
няма, — падкрэсліла намеснік міністра аховы здароўя Алена БОГДАН. —
Па звестках Сусветнай арганізацыі
аховы здароўя, па колькасці тэстаў,
праведзеных на мільён насельніцтва,
мы знаходзімся на 9-м месцы сярод
усіх краін свету, дзе зарэгістраваны
выпадкі каранавіруса. На 100 тысяч
жыхароў у нас прыходзіцца 22 апараты
штучнай вентыляцыі лёгкіх. З наркозна-дыхальнымі апаратамі — 38. Для
параўнання: у ЗША гэтыя лічбы складаюць 18, у Італіі — 8,3, у Вялікабрытаніі — 12,9.
Дарэчы, прафесійны падыход Міністэрства аховы здароўя Беларусі да
рэагавання на сітуацыю з распаўсюджваннем каранавіруса, у тым ліку ранняе выяўленне выпадкаў заражэння,
адсочванне кантактаў, ізаляцыю і аказанне дапамогі пацыентам адзначыў
рэгіянальны дырэктар Еўрапейскага
бюро Сусветнай арганізацыі аховы
здароўя Ханс Клюге ў лісце да міністра аховы здароўя Беларусі Уладзіміра
Караніка.
Намеснік міністра паведаміла, што
ў краіне ўдалося стабілізаваць сітуацыю з узроўнем пнеўманій. На сёння
ў Беларусі яна назіраецца ў 2743 пацыентаў, з іх у 77 — цяжкая. Траціна
пнеўманій мае грыпозную этыялогію.
У прыватнасці, 22 цяжкія выкліканы
грыпам H1N1.
— Усе сярэдняцяжкія і цяжкія пнеўманіі тыпіруюцца на каранавірус. Такім
чынам учора быў выяўлены яшчэ адзін

выпадак у Гомельскай вобласці. Пацыентка не мае патрэбы ў дапаможнай
вентыляцыі лёгкіх. Яна была дастаўлена на абласны ўзровень. У раёне
(Жыткавіцкім, — «Зв».) праводзяцца
супрацьэпідэмічныя мерапрыемствы.
Спецыялісты нагадалі, што аналіз
на каранавірусную інфекцыю бяруць і
ў блізкіх хворага на цяжкую пнеўманію,
каб не прапусціць выпадкаў каранавіруса. І да гэтага трэба аднесціся з
разуменнем. Менавіта так развівалася
сітуацыя і ў Віцебску, дзе ад пнеўманіі
памерла жанчына. Ёй і блізкім зрабілі
тэст на COVІD-19, які не пацвердзіў
наяўнасць віруса.
Па інфармацыі намесніка начальніка аддзела гігіены, эпідэміялогіі
і прафілактыкі Міністэрства аховы
здароўя Іны КАРАБАН, на ізаляцыі
за раз знахо дзіц ца 1100 кантак таў
першага ўзроўню, а 8800 кантактаў
другога ўзроўню — пад медыцынскім
назіраннем.
— Пацыенты з COVІD-19 не заўсёды
даюць поўную інфармацыю аб сваіх
кантактах, асабліва калі яны наведвалі
забаўляльныя ўстановы. У некаторых
выпадках даводзіцца звяртацца па
дапамогу ў органы ўнутраных спраў і
праглядаць запісы з камер відэаназірання, — паведаміла Іна Карабан.
Пакуль у Мінску кантактныя асобы
размяшчаюцца ў шпіталі ветэранаў
Вялікай Айчыннай вайны, комплексах
«Загор'е» і «Брыганціна», сталічным
скурна-венералагічным дыспансеры.
Інфіцыраваныя праходзяць лячэнне ў
Мінскай інфекцыйнай бальніцы, абласным супрацьтуберкулёзным дыспансеры і 6-й гарадской бальніцы. У астатніх рэгіёнах пакуль хапае для гэтых
мэт месцаў у абласных інфекцыйных
бальніцах.
— Мы часова адклалі планавую
шпіталізацыю. Пры гэтым пацыентам
з інфарктамі, інсультамі, экстраннымі хірургічнымі паталогіямі дапамога
аказваецца, — удакладніла Алена Богдан. — Ёсць установы, якія ні ў якім
выпадку не будуць перапрафіляваны і
працягнуць аказваць дапамогу пацыентам з сардэчна-сасудзістымі катастрофамі, траўмамі, лор-захворваннямі, дзіцячымі хваробамі.
Іна Карабан нагадала, што ўсіх тых,
хто вярнуўся ў краіну з-за мяжы, Міністэрства аховы здароўя заклікае да
самаізаляцыі. Гэта значыць, не наведваць блізкіх, работу, абмежаваць кан-

такты ў сям'і і, па магчымасці, пасяліцца асобна ад родных.
— Няма забароны на наведванне
вуліц, паркаў. Але трэба трымаць дыстанцыю 1—1,5 метра ад сябе да іншых
людзей, бо каранавірус перадаецца з
кропелькамі сліны, слізі, якія распыляюцца на гэтую адлегласць. Калі няма магчымасці застацца дома, варта
насіць маску, — парэкамендавала Іна
Карабан.
— Сістэма аховы здароўя накіравана на аказанне медыцынскай дапамогі,
і мы не можам прымусіць тэсціравацца
ўсіх, хто прыбывае ў аэрапорт, гэта
добраахвотнае жаданне кожнага. Па
магчымасці такія людзі павінны арганізаваць самаізаляцыю на 14 дзён. А іх
наймальнік павінен быць зацікаўлены,
каб такі чалавек не прыйшоў на работу, — дадала Алена Богдан.
Прадстаўнікі Мініс тэрства аховы
здароўя паведамілі, што пакуль абмежаванняў для наведвання ўстаноў
грамадскага харчавання, цырульняў і
салонаў прыгажосці, масажных кабінетаў няма, бо сітуацыя кантралюецца.
— Усім уста но вам гра мад ска га
харчавання былі накіраваны рэкамендацыі па змяншэнні колькасці наведвальнікаў, размяшчэнні столікаў на
адлегласці не менш за метр. Падстаў
рэкамендаваць іх закрыццё пакуль няма, — удакладніла Іна Карабан.
А вось парадак наведвання паліклінік змяніўся. Для хворых з павышанай
тэмпературай прадугледжаны асобны
ўваход, а пры яго адсутнасці — кабінет
на першым паверсе, куды варта прайсці, мінуючы рэгістратуру. Як паведаміла галоўны ўрач 39-й сталічнай паліклінікі Вольга ЕСМАНЧЫК, планавыя
наведванні паліклінік цяпер максімальна абмежаваны. Дыспансерызацыя і
іншыя абследаванні лепш перанесці
на пазнейшы тэрмін — май-чэрвень.
Планавая стаматалагічная дапамога
таксама мінімізавана. Арганізавана
выпіска рэцэптаў і дастаўка іх на дом
для пажылых грамадзян.
Людзям сталага ўзросту ў гэтыя дні
медыкі раяць не ўдзельнічаць у масавых мерапрыемствах і не наведваць іх,
па магчымасці, не выходзіць у людныя
месцы без патрэбы. А яшчэ нашы ўрачы далучыліся да міжнароднай акцыі
«Мы застанемся на рабоце, каб дапамагчы вам, — вы застаньцеся дома,
каб дапамагчы нам!»
Алена КРАВЕЦ.

Пошукі шляхоў на радзіму
У фокусе ўвагі МЗС знаходзяцца яшчэ некалькі тысяч беларусаў,
якім можа спатрэбіцца садзейнічанне ў вяртанні
Як паведамляе афіцыйная старонка галоўнага знешнепалітычнага ведамства нашай краіны ў «Фэйсбуку»,
наладжана сістэмная адпраўка беларусаў з Егіпта, сумесна з расійскім
бокам дастаўляюцца грамадзяне
з Тайланда, прапрацоўваецца эвакуацыя з Марока, вяртаюцца грамадзяне з Чарнагорыі, у транзітную
схему вяртання праз Расію ўключаны аэрапорт «Пулкава».
Расійскі ўрад 20 сакавіка выдаў распараджэнне, згодна з якім дазволіў транзіт
па сваёй тэрыторыі грамадзянам краін
СНД. Цяпер нашымі дыпламатамі ў цесным кантакце з расійскім бокам, паслом
Расіі ў Беларусі Дзмітрыем Мезенцавым
вызначаюцца схемы рэалізацыі транзіту.
Па выніках сумеснай нарады ў МУС Расіі
выпрацаваны дадатковыя варыянты накіравання ў Беларусь нашых грамадзян,
якія прыбываюць у аэрапорт «Унукава».

«У прыватнасці, гаворка ідзе пра магчымасць іх вылету з аэрапортаў «Дамадзедава» і «Шарамеццева», а таксама
наземнага выезду на радзіму. У якасці
варыянта дастаўкі грамадзян у аэрапорты
разглядаецца транспарт пасольства Беларусі ў Маскве», — перадае прэс-служба
МЗС.
Праблемная сітуацыя захоўваецца з
суайчыннікамі на індыйскім Гаа. Для вырашэння пытання праведзены шэраг рабочых мерапрыемстваў на ўзроўні вышэйшага кіраўніцтва Міністэрства транспарту,
а таксама па лініі Федэральнага агенцтва
паветранага транспарту Расіі. Разглядаюцца розныя варыянты, у тым ліку накіраванне дадатковых бартоў. «Разлічваем,
што ў самыя бліжэйшыя дні сумеснымі
намаганнямі мы знойдзем рашэнне пытання», — адзначаецца на афіцыйнай
старонцы МЗС.
Марыя ДАДАЛКА.

Канікулы
без алімпіяд
Як паведаміла Міністэрства адукацыі ў сваім афіцыйным Telegram-канале,
рэспубліканскі этап алімпіяд па вучэбных прадметах пераносіцца на пазнейшы тэрмін.
Тра ды цый на пе ра мож цы
рэспубліканскага тура алімпіяды пры паступленні на адпаведныя спецыяльнасці ў ВНУ залічваюцца без уступных іспытаў.
Таму для адзінаццацікласнікаў
перамога на алімпіядзе аўтаматычна азначала пападанне ў
лік студэнтаў. Да таго ж летам
пераможцы рэспубліканскага
тура абараняюць гонар беларускай школы на міжнародных
спаборніцтвах.
Калі могуць прайсці заключныя туры, пакуль невядома.
Нават арыенціровачныя даты
не называюцца.
Надзея НІКАЛАЕВА.

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ ДОМА!
А прадукты вам даставіць сацслужба
Сацыяльная служба даставіць адзінокім пажылым
людзям і людзям з інваліднасцю прадукты харчавання і лекі. Пра гэта заявіла на брыфінгу міністр працы
і сацыяльнай абароны Ірына КАСЦЕВІЧ.
Пажылыя людзі і людзі з інваліднасцю маюць патрэбу ў
дадатковай абароне ад вірусных захворванняў, асабліва ў
сувязі з распаўсюджваннем COVІD-19. Медыкі заклікаюць
іх, і асабліва тых, у каго ёсць хранічныя захворванні, па магчымасці не выходзіць з дому. Сацыяльныя службы, у сваю
чаргу, гатовыя аказаць людзям неабходную дапамогу па
дастаўцы ежы, лекаў і прадметаў першай неабходнасці,
сказала міністр працы і сацыяльнай абароны.
Дапамогу акажуць сацыяльныя работнікі і валанцёры,
што будуць прыцягвацца тэрытарыяльнымі цэнтрамі сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва (ТЦСАН). Такіх цэнтраў у краіне 146, яны ёсць у кожным раёне краіны.

Куды звяртацца?
Адзінокі пажылы чалавек ці інвалід, які мае патрэбу ў
дапамозе, павінен звярнуцца ў свой тэрытарыяльны цэнтр
сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва.
У кожным ТЦСАН для гэтай мэты вызначаны асобны
тэлефонны нумар. Нумары тэлефонаў размешчаны на сайтах Міністэрства працы і сацабароны, камітэтаў па працы,
занятасці і сацыяльнай абароне, тэрытарыяльных цэнтраў.
Тэлефанаваць можна штодня (у тым ліку і ў выхадныя дні) з
9.00 да 18.00. Паслуга дастаўкі будзе цалкам бясплатная.
Разам з тым у Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны падумалі і пра тое, каб засцерагчы нашых старых
ад магчымых махляроў. Так, па словах Ірыны Касцевіч,
сацыяльныя службы будуць адразу паведамляць, калі,
у які час прыйдзе сацработнік або валанцёр, а таксама
яго прозвішча, імя і імя па бацьку. Ён абавязкова будзе
мець пры сабе дакумент, які сведчыць асобу. У тэрытарыяльных цэнтрах таксама будуць старацца, каб сацработнік, які першапачаткова аказаў паслугу дастаўкі, быў
па магчымасці замацаваны за пажылым чалавекам на
ўвесь час яе дзеяння.
Пры гэтым ніякіх лішніх бюракратычных замарочак
не прадбачыцца: дагавор на аказанне паслугі складацца
не будзе, проста работнік разам з пакупкамі аддасць пажылому чалавеку ўсе чэкі.
Адзначыла міністр і тое, што сацыяльныя работнікі і
валанцёры, якія ўжо пачынаюць выязджаць па заяўках
на дом, забяспечаны медыцынскімі маскамі, пальчаткамі,
растворамі для дэзінфекцыі рук. Акрамя таго, яны два
разы на дзень вымяраюць тэмпературу цела: да пачатку
рабочага дня і ў канцы.

 ВАЖНА
Ёсць пытанні?
Калі ў вас узнікла праблема ў сувязі з аказаннем
гэтай паслугі, вы можаце расказаць аб ёй па нумарах, названых ніжэй (калі ласка, не блытайце
гэтыя тэлефоны з гарачымі лініямі, па якіх можна
замовіць прадукты і лекі на дом).
Міністэрства працы і сацыяльнай абароны — (8 017)
222 49 29.
Камітэт па працы, занятасці, сацыяльнай абароне
Брэсцкага аблвыканкама — (80162) 21 10 17.
Камітэт па працы, занятасці, сацыяльнай абароне
Віцебскага аблвыканкама — (8 0212) 65 42 64.
Камітэт па працы, занятасці, сацыяльнай абароне
Гомельскага аблвыканкама — (8 0232) 75 77 12.
Камітэт па працы, занятасці, сацыяльнай абароне Гродзенскага аблвыканкама — (8 0152) 74 35 94,
77 03 49.
Камітэт па працы, занятасці, сацыяльнай абароне
Магілёўскага аблвыканкама — (8 0222) 25 07 05.
Камітэт па працы, занятасці, сацыяльнай абароне
Мінскага аблвыканкама — (8 017) 302 68 23.
Камітэт па працы, занятасці, сацыяльнай абароне
Мінска — (8017) 396 55 26, 373 04 76.
Званкі прымаюцца з 9.00 да 18.00 у рабочыя дні.
Святлана БУСЬКО.

Атрымаць пенсію
і аплаціць камуналку —
не выходзячы з хаты
Каб дадаткова абараніць пажылых людзей ад вірусных
інфекцый, «Белпошта» прапаноўвае аформіць атрыманне пенсій у хатніх умовах. Пра
гэта паведамілі ў прэс-службе прадпрыемства.
Каб аформіць паслугу, трэба звярнуцца па тэлефоне ў
аддзяленне паштовай сувязі, якое вас абслугоўвае. Заяўку таксама можна аформіць праз кантакт-цэнтр «Белпошты» па адзіным нумары 154. У хатніх умовах можна будзе
не толькі атрымаць пенсію, але і аплаціць камуналку, адправіць паштовае адпраўленне, і аформіць падпіску.
Іншым наведвальнікам паштовых аддзяленняў рэкамендавана знаходзіцца ў іх па адным чалавеку каля кожнага аперацыйнага акна, у чарзе захоўваць дыстанцыю
каля 1,5—2 метраў. Усе аддзяленні паштовай сувязі працягваюць працаваць у звычайным рэжыме.
Валяр'ян ШКЛЕННІК.

