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Урач згад вае, што на фо не не га тыў най 

iн фар ма цыi, якую сён ня шу каць не трэ ба, бо 

яна са ма ця бе адшу кае, бы лi ах вот ныя на-

зi рац ца ме на вi та ў баль нi цы, i яны нi чо га не 

ха це лi чуць пра зна хо джан не до ма. По тым, 

ка лi ўсве дам ля лi, што iх стан зда валь ня ю-

чы (усе да сле да ван нi пройдзены па спя хо ва, 

ды ха ец ца ад нос на лёг ка) па га джа лi ся на ам-

бу ла тор нае ля чэн не. Для па цы ен таў, якiм па-

тра бу ец ца рэ абi лi та цыя, у Баб руй скiм ра ё не 

спе цы яль на пе ра пра фi ля ва лi аб лас ны Цэнтр 

ме ды цын скай рэ абi лi та цыi «Кос мас».

ПЕ РА НЕС ЛI АД ПА ЧЫН КI
Ме ды цын скi стаж Ва лян цi ны Лед нiк скла-

дае больш чым 30 га доў. За гэ ты час з якi-

мi толь кi iн фек цы я мi яна не су стра ка ла ся: 

i аты пiч ныя пнеў ма нii, i аты пiч ны грып з лi-

ха ман кай, а ка лi за зiр нуць яшчэ ў больш 

да лё кае мi ну лае, да во дзi ла ся ля чыць на ват 

ад ма ля рыi.

— Но вая хва ро ба на сця рож вае сва i мi 

асаб лi вас ця мi, — ка жа су раз моў нi ца.— Зу-

сiм iн шыя гу кi ды хан ня пры аў скуль та тыў ным 

да сле да ван нi, iн шая кар цiн ка на кам п'ю тар-

най рэнт ге на гра ме. «Ко вiд ныя» па цы ен ты 

ды ха юць па вяр хоў на, iм не ха пае кiс ла ро ду. I 

мы iм апе ра тыў на да па ма га ем. Спе цы яль на 

для гэ та га ў на ша ад дзя лен не бы ло пад-

ве дзе на дзе сяць пунк таў кiс ла ро ду, тое ж 

са мае зра бi лi i ў iн шых ад дзя лен нях. Для 

цяж кiх хво рых, якiя зна хо дзяц ца ў рэ анi ма-

цый ным ад дзя лен нi, ма ем у да стат ко вай 

коль кас цi апа ра ты ШВЛ.

Апош нiм ча сам тыя, хто пе ра хва рэў на 

COVID-19, час та рас каз ва юць, што iм да-

во дзi ла ся доў гi час ля жаць на жы ва це. 

Ва лян цi на Лед нiк ад зна чае, што пры но вым 

за хвор ван нi ў аль ве о лах лёг кiх ад бы ва ец ца 

па ру шэн не га за аб ме ну, а ля жан не на жы-

ва це, так зва ная пран-па зi цыя, па ляп шае 

га за аб мен.

Па цы ен таў шмат, але мед пер са нал iн фек-

цый на га ад дзя лен ня пра цуе па куль у штат-

ным рэ жы ме. Ця жэй толь кi з-за спе цыяль  най 

экi пi роў кi, але i да яе ўжо пры звы ча i лi ся, 

хоць це ла пад гэ тым «пан цы рам» не ды хае. 

Ды i раз маў ляць з рэ спi ра та рам i шчыт ком 

на тва ры не вель мi зруч на. Гэ та так са ма 

стам ляе.

Ад дзя лен не, як i ўсе iн шыя, дзе ле чац-

ца ка ра на вi рус ныя па цы ен ты, па дзе ле на на 

«чыс тую» i «бруд ную» зо ны. У «бруд най» 

ура чы пра цу юць за пар да шасці га дзiн: па-

куль аб ход зро бiш, з да ку мен та мi раз бя рэш-

ся. По тым ця бе на не ка то ры час змя няе iн шы 

док тар, а ты пе ра апра на еш ся, абе да еш, пас-

ля зноў апра на еш ужо но вы су праць чум ны 

кас цюм i iдзеш у «бруд ную» зо ну зна ё мiц ца 

з но вы мi па цы ен та мi. Па той жа схе ме змя ня-

юць ад на ад ну мед сёст ры. На шчас це, нi хто 

з мед пер са на лу не за хва рэў. Да рэ чы, аб сле-

да ван не на ка ра на вi рус ра бот нi кi пра хо дзяць 

кож ныя два тыд нi.

Ва лян цi на Ар сенць еў на пры зна ец ца, што 

ка лек тыў зла джа ны i пра цуе без да кор на. 

Нi хто не ўвiль вае ад ра бо ты, нi хто не спа ло-

хаў ся. На ват вод пус кi пе ра но сяць на больш 

спры яль ны пе ры яд, каб для iн шых не ад бы-

ло ся пе ра груз кi. А ня даў на на строй пад ня лi 

на лi ча ныя за кра са вiк над баў кi.

— Па коль кi мы про фiль нае iн фек цый нае 

ад дзя лен не i сён ня кан так ту ем вы ключ на з 

«ко вiд ны мi» па цы ен та мi, усе без вы клю чэн-

ня атры ма лi па вы ша ную зар пла ту, — удак-

лад няе ўрач.

Ме ды кi ўдзяч ныя за ўва гу i не абы яка вым 

гра ма дзя нам, i прад пры ем ствам, якiя сён ня 

пра яў ля юць кло пат. На прык лад, Баб руй скi 

мя са кам бi нат, па чы на ю чы з кра са вi ка, што-

дзён на ўсiм, хто пра цуе на зме не, пе рад ае 

абе ды. Не рэд касць, ка лi лю дзi тэ ле фа ну-

юць, каб па дзя ка ваць i жа да юць «не хва-

рэць». Та кой ува гi да ме ды цы ны даў но не 

бы ло, ка жуць тут.

ЛЮ ДЗI РАС СЛА БI ЛI СЯ ЗАЎ ЧАС НА
На тых жа рын ках, у кра мах не заў сё ды 

за хоў ва ец ца са цы яль ная дыс тан цыя, лю дзi 

час та ды ха юць у спi ны ад но ад на му.

— Не трэ ба быць та кi мi са ма ўпэў не-

ны мi, — пе ра сце ра гае ўрач. — Гэ ты вi рус 

вель мi не бяс печ ны, за ма цоў ва ец ца прос та 

ў лёг кiх. Ня ма та го бран хi ту, якi мы ба чы-

лi пры адэ на вi ру се, ка лi ча ла век мог доў га 

хры пець, у яго гна i лi ся во чы або за ля гаў нос. 

COVID-19 па во дзiць ся бе больш агрэ сiў на. I 

га лоў ны шлях рас паў сюдж ван ня ме на вi та 

па вет ра на-кро пель ны. Трэ ба бе раг чы слi зiс-

тыя ва чэй, но са, не да ты кац ца да iх. Асце ра-

гай це ся тых, хто каш ляе по бач. Мас кi як раз i 

па трэб ны для та го, каб за тры маць атру ча нае 

вi ру сам па вет ра. Не здар ма ж рас пра ца ва ны 

пра вi лы са цыя ль ных па во дзi наў — каш ляць 

у лок це вы згiб, ка рыс тац ца ад на ра зо вы мi 

па пя ро вы мi сур вэт ка мi.

Са ма ўрач звя ла да мi нi му му кан так ты з 

род ны мi, жы ве па прын цы пе — ра бо та-дом-

ра бо та. Кра мы на вед вае вы ключ на ў мас цы 

i паль чат ках. Свой ад па чы нак, як i ўсе ў яе 

ад дзя лен нi, ад кла ла да леп шых ча соў. Усiм 

ас тат нiм яна ра iць пры свя цiць вод пуск да чам 

i нi ку ды не вы яз джаць з кра i ны. Ка лi нех та 

ўсё ж та кi ры зык не, трэ ба больш дас ка на ла 

пры трым лi вац ца мер аса бiс тай гi гi е ны, са-

цы яль на га дыс тан цы я ван ня. Але перш за 

ўсё ўзва жыць, цi так важ на ў гэ ты эпi дэ мi-

я ла гiч на не бяс печ ны час на вед ваць ней кiя 

там сла ву тас цi.

— Ка лi сам зда ро вы i твае блiз кiя так-

са ма, зда ец ца, усе ва кол зда ро выя, а ка лi 

тра пiў у баль нi цу i ўба чыў, коль кi там лю дзей, 

ад ра зу ж ад кры ва юц ца во чы, — ад зна чае 

Ва лян цi на Лед нiк. — Аса бiс та я не па шы ра ла 

б па куль свае кан так ты. Ка жу гэ та як ча ла-

век, якi ўсё сваё жыц цё пра цуе з вi ру са мi 

i бак тэ ры я мi. Мы ўсiм на шым ка лек ты вам 

нi ко лi не ры зы ку ем — усе пры шчэп лi ва ем ся, 

вя дзём зда ро вы спо саб жыц ця, за хоў ва ем 

ме ры аса бiс тай i гра мад скай гi гi е ны. I гэ тым 

па да ём прык лад iн шым.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

Фо та з ар хi ва Ва лян цi ны ЛЕД НIК.

«Не вы пра боў вай це ся бе на тры ва ласць...»

У вы твор чых цэ хах «Нэл вы» па-

бы ваў га лоў ны ўрач Брэсц кай 

аб лас ной баль нi цы, член Са ве-

та Рэс пуб лi кi Аляк сандр КАР-

ПIЦ КI. З ды рэк та рам прад пры-

ем ства Iва нам ГА РА ШЭ ВI ЧАМ 

яны ў свой час пад пi са лi да га-

вор аб па стаў цы пра дук цыi ў 

аб лас ную клi нiч ную баль нi цу.

Пер шая пар тыя пра дук цыi бы ла 

ад праў ле на за каз чы кам яшчэ ў кра-

са вi ку. Швей нi кi пры ват най фiр мы 

ча со ва спы нi лi ра бо ту па вы ра бе 

но вых ка лек цый адзен ня i ста лi вы-

пус каць мас кi, а так са ма прад ме ты 

бiя ла гiч най ахо вы для ме ды цын ска га 

пер са на лу. Па вод ле слоў Аляк санд-

ра Кар пiц ка га, ма ем той вы па дак, 

ка лi су пра цоў нiц тва на ла джа на ў рэ-

корд на ка рот кiя тэр мi ны. На ўзгад-

нен нi з Мi нiс тэр ствам ахо вы зда роўя 

ды iн шы мi iн стан цы я мi пай шлi лi та-

раль на не днi, а га дзi ны. А по шу кам 

сы ра вi ны апе ра тыў на зай ма лi ся са мi 

вы твор цы, для та кiх кас цю маў па-

ды хо дзiць толь кi той ма тэ ры ял, якi 

ад па вя дае шэ ра гу нар ма ты ваў. Ну 

i ар га нi за цыя вы твор ча га пра цэ-

су прай шла без пра ма рудж ван ня. 

Па трэб ныя кас цю мы для ме ды каў 

«Нэл ва» ця пер вы пус кае на дзвюх 

пля цоў ках — у пра мзо не Ка цiн Бор 

i ў ад ным з бы лых кар пу соў за во да 

«Цве тат рон».

Та кое су пра цоў нiц тва вы гля дае 

сён ня вель мi ак ту аль ным: у су вя зi 

з рас паў сюдж ван нем COVID-19 па-

трэ бы ў срод ках ахо вы рас туць што-

дзён на. Ка лi ў па чат ку эпi дэ мii ў аб-

лас ной баль нi цы за су ткi рас хо да ва лi 

ка ля дзя сят ка кас цю маў бiя ла гiч най 

ахо вы, то ця пер што дзён на па тра-

бу юц ца сот нi адзi нак аму нi цыi. Да 

ля чэн ня па цы ен таў з ка ра на вi ру сам 

i цяж кi мi фор ма мi пнеў ма нii пры цяг-

ну тыя не каль кi сот няў ча ла век. Усе 

яны па вiн ны быць апра ну ты так, каб 

ад чу ваць ся бе аба ро не ны мi. I на ват 

ка лi на гэ ты ўчас так бу дуць да дат ко-

ва пе ра ве дзе ны iн шыя спе цы я лiс ты, 

швей нi кi абя ца юць за бяс пе чыць iх 

ад на ра зо вай воп рат кай.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.
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У цэ ху прад пры ем ства.

Буй ная пар тыя срод каў iн ды вi ду аль най ахо вы, на-

бы тая гру пай кам па нiй «А-100», пры бы ла ў Мiнск 

для раз мер ка ван ня па ме ды цын скiх уста но вах. 

Гру за вы са ма лёт з Кi тая да ста вiў гу ма нi тар ны 

груз, у якiм больш за 100 ты сяч ма сак, а так са ма 

аку ля ры i iнфра  чыр во ныя тэр мо мет ры.

Гру пе кам па нiй «А-100» уда ло ся знай сцi вы твор цу ў 

Кi таi i да мо вiц ца аб пра мой па стаў цы. Акра мя ма сак, 

у пар тыю ўвай шлi 100 iнф ра чыр во ных тэр мо мет раў i 

ты ся ча ахоў ных аку ля раў для ме ды каў. Агуль ны па мер 

спон сар скай да па мо гi з бо ку «А-100 Дэ ве ла пмент» з 

са ка вi ка да мая пе ра вы сiў 500 000 руб лёў.

Ме ды цын скiя вы ра бы пры зна ча ны для баль нiц у Мiн-

ску i рэ гi ё нах. Яны бу дуць раз мер ка ва ны па мiж Мiн скай 

цэнт раль най ра ён най баль нi цай, Мiн скай аб лас ной клi-

нiч най баль нi цай i Мiн скiм на ву ко ва-прак тыч ным цэнт-

рам хi рур гii, транс план та ло гii i ге ма та ло гii пра пар цы я-

наль на па трэ бе кож най уста но вы.

— Да той да па мо гi, якую аказ вае сiс тэ ме ахо вы 

зда роўя дзяр жа ва, па вiн ен пад клю чац ца i бiз нес: тыя 

кам па нii, у якiх ёсць рэ сурс i маг чы мас цi. Да па ма гаць 

ме ды кам — наш шчы ры ўнут ра ны ма тыў, на ша са цыяль -

ная ад каз насць пе рад людзь мi i кра i най. Мы, як i ўсе 

бе ла ру сы, хо чам па ско рыць за кан чэн не гэ та га ня прос-

та га пе ры я ду, та му ро бiм усё, што ў на шых сi лах, — ад-

зна чыў улас нiк гру пы кам па нiй «А-100» Аляк сандр 

ЦЭН ЦЕР.

З са ка вi ка, ка лi кам па нiя па ча ла аказ ваць да па мо-

гу ме ды кам, фi нан са вую пад трым ку атры ма лі Мiн ская 

цэнт раль ная ра ён ная баль нi ца, Рэс пуб лi кан скi клi нiч-

ны ме ды цын скi цэнтр, тэ ры та ры яль ныя цэнт ры са цы-

яль на га аб слу гоў ван ня. Акра мя та го, на за пра ва чных 

стан цы ях «А-100» бы ло вы да дзе на больш за 6 ты сяч 

бяс плат ных абе даў ме ды кам.

— Ад Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя i ме ды каў дзя кую 

кам па нii за на дзей нае i па ста ян нае су пра цоў нiц тва. Хо-

чац ца ад зна чыць са праў ды са цы яль ную скi ра ва насць 

i гра ма дзян скую ад каз насць та кiх учын каў, — ска заў 

на мес нiк мi нiст ра ахо вы зда роўя Ба рыс АНД РА СЮК.

Па звест ках на 26 мая, у Бе ла ру сi за рэ гiст ра ва на 

38 059 вы пад каў COVID-19. Пры рост за су ткi склаў 

915 iн фi цы ра ва ных. Па пра вi лi ся i вы пi са ны 15 086 ча-

ла век (за апош нiя су ткi — 637), па мер лі 208 па цы ен таў 

(ча ты ры за апош нiя су ткi). Уся го пра ве дзе на 472 906 тэс-

таў (за сут кi — 9902).

Але на КРА ВЕЦ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Мы па куль пры ня лi ра шэн не пры пы нiць па-

вы шэн не за пла на ва ных та ры фаў на аду ка цыю 

(ра зам з Мi нiс тэр ствам аду ка цыi), транс парт, 

су вязь», — пра ка мен та ваў мi нiстр. Што мож на 

па вы шаць, мо жа стаць зра зу ме ла па вы нi ках 

чэр ве ня. У вы пад ку па гра нiч най сi ту а цыi да 

гэ та га пы тан ня вер нуц ца ў чац вёр тым квар-

та ле.

ПРЫ ПЫ НЕН НЕ — 
У ВЫ КЛЮЧ НЫХ ВЫ ПАД КАХ

Ула дзi мiр Кал то вiч па га дзiў ся, што ў дру гой па-

ло ве са ка вi ка i пер шай па ло ве кра са вi ка ад чу ва-

ла ся пэў ная тур бу лент насць з па стаў ка мi асоб ных 

груп та ва раў. Пры гэ тым мi нiстр звяр нуў ува гу, 

што не ка то рыя та ва ры скла да юц ца ў тым лi ку з 

«кры тыч на га» iм пар ту. Па хар ча ван нi больш за 

45 пра цэн таў та ва раў вы раб ля юц ца ў Бе ла ру сi ў 

не да стат ко вай коль кас цi аль бо не вы раб ля юц ца 

ўво гу ле.

«I вя до ма, нам цяж ка ўплы ваць на знеш нiя рын-

кi як з на яў нас цю та вар на га рэ сур су, так i з ца ной 

на яго. У нас цэ ны на лi мо ны ма ла ад роз нi ва лi ся 

ад цэн у iн шых кра i нах, бы лi на ват трош кi нi жэй-

шыя», — пры вёў прык лад мi нiстр.

Кi раў нiк ве дам ства на га даў, што МАРГ атры маў 

пра ва пры пы няць дзей насць ганд лё вых аб' ек таў. 

Яно бу дзе вы ка рыс тоў вац ца ў вы ключ ных вы пад-

ках, прак ты ка па пя рэдж ван ня i пе ра сця ро гi ўжы-

ва ец ца ў тым лi ку i ў цэ на вым рэ гу ля ван нi.

«Мы пра цу ем з бiз не сам, бiз нес у нас са цыя ль на 

ад каз ны, ён вель мi чуй на рэ агуе на сi ту а цыю, якая 

мя ня ец ца, i на прось бы ўла ды. Прось бы ўла ды — 

гэ та прось бы лю дзей. На жаль, ка лi ў са ка вi ку 

ад сут нi чаў у да стат ко вай коль кас цi рэ сурс па не-

ка то рых вi дах круп, iм бi ру, лi мо на, час на ку — гэ та 

быў вель мi ка рот кi пе ры яд — але мы ўба чы лi, хто 

ёсць хто. Пры пра вер ках уба чы лi, што не ка то рыя 

ганд лё выя сет кi, iм пар цё ры фар мi ра ва лi за вы ша-

ныя ча кан нi ад рэа лi за цыi та ва раў», — рас ка заў 

Ула дзi мiр Кал то вiч.

Та ды МАРГ ра зам з Ка мi тэ там дзярж кант ро лю 

хут ка ад рэ ага ваў i ўрэ гу ля ваў сi ту а цыю без вы ка-

ры стан ня ад мi нiст ра цый ных санк цый.

СЭ КАНД-ХЭНД — БЕЗ НО ВЫХ РЭ ЧАЎ
У Прэ зi дэн та зай шла раз мо ва i аб вы ка нан-

нi па ра мет раў Дакт ры ны на цы я наль най бяс пе кi 

ў част цы за бес пя чэн ня рын ку хар ча ван нем. Згод на 

з Дакт ры най, ры нак му сiў быць за бяс пе ча ны та ва-

ра мi ай чын най вы твор час цi на ўзроў нi 80—85 пра-

цэн таў. Па куль гэ та лiч ба ка ля 76 пра цэн таў.

«На ша за да ча — пры вы ка ры стан нi кан ку рэн-

цыi, мер ад мi нiст ра цый на га ўздзе ян ня, ка лi гэ та 

трэ ба, пры во дзiць лю дзей у па чуц цё, бо за во зiць 

за меж ныя та ва ры i да ваць iм пе ра ва гу пе рад ай-

чын ны мi — не да зва ляль на», — мi нiстр пад крэс лiў, 

што пра вер кi ма юць мэ тай не вы клю чэн не па ста-

вак за меж ных та ва раў, а за бес пя чэн не роў ных 

умоў до сту пу на ры нак.

Ула дзi мiр Кал то вiч па га дзiў ся, што ў бя гу чай 

сi ту а цыi вый граў ан лайн-ган даль. Мi нiстр праг на-

зуе, што пас ля пан дэ мii сi ту а цыя атры мае раз вiц цё 

ў Бе ла ру сi i ў све це. У су вя зi з гэ тым уз нi кае за да-

ча за бяс пе чыць кан ку рэн цыю на гэ тым рын ку.

«Хут чэй за ўсё, мы вы зна чым фар мат дыс каўн-

та ра, па коль кi ён ад роз нi ва ец ца ад звы чай на га 

роз нiч на га ганд лю. Гэ ты вiд ка рыс та ец ца по пы-

там. Ка лi ка заць аб сэ канд-хэн дах, мi нiс тэр ства 

пад рых та ва ла для гра мад ска га аб мер ка ван ня 

па ста но ву, у якой пра па ну ец ца ў та кiх кра мах за-

ба ра нiць рэа лi за цыю но вых та ва раў», — да даў 

Ула дзi мiр Кал то вiч.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

«Мы не па вiн ны спа кой на на зi раць за тым, 
як дзесь цi не аб грун та ва на рас туць цэ ны»

«Дзя куй за су пра цоў нiц тва!»
Чар го вы гу ма нi тар ны груз пры быў з Кi тая

I кас цю мы, i га лаў ныя ўбо ры 
для ме ды каў

Брэсц кая швей ная фiр ма «Нэл ва» хут ка на ла дзi ла вы пуск неабходнай пра дук цыi

Гэ та пра ду гле джа на пра ек та мi 

да ку мен таў, па якiх Прэ зi дэнт 

Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн ка 

за слу хаў дак ла ды, — аб апла це 

пра цы ў бюд жэт ных ар га нi за-

цы ях. Га вор ка iдзе аб ар га нi за-

цы ях ахо вы зда роўя, аду ка цыi, 

спар тыў ных i iн шых, на якiя паў-

плы ва ла пан дэ мiя.

«Спар тыў ны аб' ект аказ ваў па-

слу гi, за гэ та на сель нiц тва пла цi ла. 

У су вя зi з ка ра на вi ру сам на сель нiц-

тва ста ла ме ней на вед ваць цi ўво-

гу ле не на вед вае гэ ты спар тыў ны 

аб' ект — уз нiк ла пы тан не: а з ча го 

пла цiць зар пла ту лю дзям, якiя аказ-

ва лi гэ тыя па слу гi?» — пры вёў адзiн 

з пры кла даў Прэ зi дэнт.

На конт гэ та га ён ужо вы каз ваў ся: 

мы яшчэ не ве да ем, дзе тое дно i ка лi 

яно на сту пiць, як бу дзе раз вi вац ца ў 

све це (спра ва на ват не ў Бе ла ру сi) 

эпi дэ мiч ная сi ту а цыя.

«I ка лi мы за раз пач нём аказ-

ваць (да па мо гу. — «Зв.») усiм, хто 

мо жа пра ца ваць, але не пра цуе ў 

сi лу гэ тай сi ту а цыi, то, не дай бог, 

гэ та пра цяг нец ца да зi мы, — што 

мы бу дзем ра бiць у каст рыч нi-

ку? I по тым я пры во дзiў прык лад 

на конт гэ тых спар тыў ных аб' ек таў: 

а хто сён ня за ба ра няў спар тыў ным 

аб' ек там пра ца ваць? Нi хто. Пра цуй-

це на ву лi цы. У за ле не мо жа це пра-

ца ваць, мас кi трэ ба на дзя ваць, яшчэ 

што — пра цуй це на ву лi цы. Шу кай це 

ва ры ян ты», — пра па на ваў кi раў нiк 

Бе ла ру сi.

У до каз та го, што «трэ ба кру цiц-

ца», Прэ зi дэнт зноў на га даў пра рэ-

ста ра ны, якiя пе ра фар ма цi ра ва лi ся 

на да стаў ку ежы. А вось лю дзей, якiя 

не мо гуць знай сцi ра бо ту з-за аб' ек-

тыў ных пры чын, пад тры маць трэ ба 

аба вяз ко ва. Га лоў нае — ды фе рэн-

цы ра ва ны па ды ход.

«Але гэ та не агу лам. Трэ ба дак-

лад на ра зу мець, што гэ та за лю дзi. 

I мы ж да маў ля лi ся, што гу бер на-

та ры ўзя лi на ся бе гэ та, мэр Мiн-

ска — ка лi лас ка, вам лепш вi даць, 

ка му аказ ваць пад трым ку. Аказ-

вай це. На вош та зноў цяг нем на верх 

гэ тыя пы тан нi?» — здзi вiў ся Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Ён пад крэс лiў: на ват буй ныя i 

ба га тыя кра i ны за яў ля юць аб тым, 

што не ве да юць, што бу дзе заўт ра. 

Па сло вах Прэ зi дэн та, тая ж Ра сiя 

пры трым лi вае да па мо гу — бо заўт-

ра мо жа быць горш, гро шай не бу-

дзе.

Ка му i як пра па нуе да па ма гаць 

урад, да ла жыў мi нiстр фi нан саў 

Мак сiм Ер ма ло вiч. Кi раў нiк фi нан-

са ва га ве дам ства па цвер дзiў, што 

пад уплы вам сi ту а цыi знi зi ла ся на-

вед валь насць уста ноў са цы яль най 

iнф ра струк ту ры, упа лi аб' ёмы дзей-

нас цi бюд жэт ных ар га нi за цый, якая 

пры но сiць да хо ды.

У ад па вед нас цi з да ру чэн ня мi 

Прэ зi дэн та аб не аб ход нас цi на рошч-

ван ня спа да рож ных плат ных па слуг 

у бюд жэт ных ар га нi за цы ях га лi но выя 

мi нiс тэр ствы i мяс цо выя вы ка наў чыя 

ор га ны рэа лi зу юць спе цы яль ныя 

пла ны мер для мак сi маль на эфек-

тыў на га i ра цы я наль на вы ка ры стан-

ня ство ра най у кра i не са цы яль най 

iнф ра струк ту ры, у якую зроб ле ныя 

знач ныя iн вес ты цыi.

«Ад нак най больш па спя хо выя 

ар га нi за цыi i ка лек ты вы за леж ныя 

ад та го, на коль кi iс нуе по пыт на гэ-

тыя па слу гi ў на сель нiц тва. Знi жэн не 

на вед валь нас цi ства рае скла да ную 

фi нан са вую сi ту а цыю ў та кiх ар га-

нi за цы ях», — рас тлу ма чыў Мак сiм 

Ер ма ло вiч.

Як ён ад зна чыў жур на лiс там, ва 

ўста но вах, што аказ ва юць плат ныя 

па слу гi, асаб лi ва на рэс пуб лi кан скiм 

уз роў нi, дзе вы со кая до ля па за бюд-

жэт ных да хо даў, кры нi цы фар мi ра ван-

ня да хо даў iс тот на знi зi лi ся. Асаб лi ва 

ак туаль  на гэ та ў апош нiя два ме ся цы.

«Каб за ха ваць ка лек ты вы, пад-

тры маць лю дзей, за ня тых на ака зан-

нi плат ных па слуг, не аб ход на пры-

маць ме ры, у тым лi ку на кi ра ва ныя 

на фар мi ра ван не кры нiц для апла ты 

гэ тых рас хо даў. Урад пра па на ваў 

дзей нi чаць на ступ ным чы нам: за 

кошт бюд жэт на га каш та ры са ўзяць 

част ку гэ тых рас хо даў па па за бюд-

жэт най дзей нас цi», — рас ка заў Мак-

сiм Ер ма ло вiч.

Па да ру чэн нi Прэ зi дэн та гэ та бу-

дзе ра бiц ца ва ўмо вах вель мi жорст-

кiх бюд жэт ных аб ме жа ван няў. Ар га-

нi за цы ям са мiм не аб ход на шу каць 

но выя шля хi для за раб лян ня гро шай, 

пры цяг ваць на сель нiц тва, ад наў ляць 

па за бюд жэт ныя да хо ды. I толь кi ў вы-

пад ку ка лi гэ та дзей насць аб грун та-

ва на ака жац ца ня вы ка на най, у пад-

трым ку бу дзе ўсту паць бюд жэт.

Кроп ка ва i ў вы пад ку 
аб' ек тыў най не аб ход нас цi

Рас па рад чы кi бюд жэт ных срод каў 

на рэс пуб лi кан скiм i мяс цо вых уз-

роў нях змо гуць змя няць бюд жэт ныя 

каш та ры сы i браць на ся бе част ку 

рас хо даў, якiя па вiн ны аплач вац ца 

за кошт па за бюд жэт ных да хо даў.

Па сло вах мi нiст ра, га лоў ная 

ўмо ва — жорст кая эка но мiя i пе-

ра на кi ра ван не част кi бюд жэт ных 

рас хо даў на пад трым ку ра бот нi каў 

бюд жэт на га сек та ра. Шу каць срод кi 

кож ны кi раў нiк ар га нi за цыi бу дзе ў 

ме жах бюд жэт на га каш та ры са, якi 

iс нуе. Та кiм чы нам, для боль шас-

цi прад пры ем стваў гэ та не ста не 

праб ле май, бо до ля па за бюд жэт ных 

да хо даў не на столь кi вя лi кая, каб 

фар мi ра ваць да дат ко выя па трэ бы 

ў фi нан са ван нi.

«Боль шай част цы ар га нi за цый 

мяс цо ва га ўзроў ню не спат рэ бiц ца 

да дат ко ва га вы дзя лен ня срод каў з 

бюд жэ ту, ад бу дзец ца пе ра раз мер-

ка ван не. Для ар га нi за цый, асаб лi ва 

рэс пуб лi кан ска га ўзроў ню, дзе до ля 

па за бюд жэт ных да хо даў вы со кая, 

бу дзе та кая ж маг чы масць ад шу-

каць гэ тыя рэ сур сы. Мi нiс тэр ства 

фi нан саў бу дзе гэ ты пра цэс жорст ка 

кант ра ля ваць», — па ве да мiў кi раў нiк 

ве дам ства. Агуль ная ацэн ка ста но-

вi шча да зва ляе ска заць, што вя лi кiх 

бюд жэт ных рэ сур саў да дат ко ва не 

спат рэ бiц ца, ра шэн нi бу дуць кроп-

ка выя.

Пра ект ука за пра ду гледж вае пад-

тры ман не за ра бот най пла ты ра бот нi-

каў бюд жэт ных ар га нi за цый не нi жэй 

за па мер мi нi маль най зар пла ты i ажыц-

цяў лен не iм ад па вед ных да плат у вы-

пад ку вы му ша най ня поў най за ня тас цi 

цi аб' яў лен ня пра стою; вы зна чэн не ў 

якас цi да дат ко вай маг чы май кры нi цы 

фi нан са ван ня рас хо даў бюд жэт ных 

ар га нi за цый, а так са ма ўста ноў, пад-

па рад ка ва ных Кi раў нiц тву спра ва мi 

Прэ зi дэн та Бе ла ру сi i раз ме шча ных 

на тэ ры то рыi за меж ных дзяр жаў, 

срод каў рэс пуб лi кан скiх i мяс цо вых 

бюд жэ таў у вы пад ку не да стат ко вас цi 

срод каў ад дзей нас цi, якая пры но сiць 

да хо ды (па iх праг на зу ец ца знi жэн не 

цi пры пы нен не та кой дзей нас цi праз 

увя дзен не са цы яль на га дыс тан цы я-

ван ня, аб ме жа ван няў на пра вя дзен не 

ме ра пры ем стваў, ча со вай за ба ро ны 

дзей нас цi са на тор на-ку рорт ных ар га-

нi за цый у роз ных кра i нах).

Па iн фар ма цыi ўра да, пры няц це 

ўка за да зво лiць па вы сiць уз ро вень 

са цы яль най аба ро не нас цi ра бот нi каў 

бюд жэт най сфе ры, а так са ма за бяс-

пе чыць устой лi вае функ цы я на ван не 

бюд жэт ных ар га нi за цый i асоб ных 

(якiя зна хо дзяц ца за мя жой) уста ноў 

ва ўмо вах пе ра адо лен ня на ступ стваў 

COVID-19 i ад наў лен ня эка на мiч най 

ак тыў нас цi.

Ме ра пра ек та ўка за ча со вая, па-

сту по ва лю дзi бу дуць вяр тац ца да 

нар маль на га жыц ця, на вед ваць уста-

но вы куль ту ры i спор ту. Мi нiстр фi-

нан саў спа дзя ец ца, што ўказ бу дзе 

пад пi са ны ў най блi жэй шы час.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Бю ра кра тыю звеcцi да мi нi му му
Дэ крэт № 3 «Аб за меж най бяз вы плат най да па мо зе», пад пi са ны 

Прэ зi дэн там у па чат ку тыд ня, за ма ца ваў па ра дак яе рэ гiст ра цыi 

i мэ ты вы ка ры стан ня. Ся род апош ня га — ака зан не ме ды цын скай, 

са цы яль най да па мо гi, раз вiц цё бiб лi я тэч най, му зей най спра вы, 

за бес пя чэн не спар тыў ным аб ста ля ван нем. Па вод ле ра шэн ня Кi раў-

нiц тва спра ва мi Прэ зi дэн та, да па мо га для гэ тых мэт вы зва ля ец ца 

ад па дат каў. Ад iх, да рэ чы, вы зва ля ец ца не толь кi са ма да па мо га, 

але i та ва ры, па слу гi, якiя на бы лi на тэ ры то рыi кра i ны за яе срод-

кi. Маг чы масць вы ка ры стан ня да па мо гi на iн шыя мэ ты вы зна-

чыць спе цы яль ная мiж ве да мас ная ка мi сiя, якая пры мае ра шэн нi 

i аб пад атко вых iль го тах.

«Па вы зва лен не ад па дат каў, збо раў (пош лiн) змо гуць звяр нуц ца лю-

быя фi зiч ныя асо бы — атры маль нi кi да па мо гi. У вы пад ку ка лi да па мо га 

не вы зва ля ец ца ад па дат каў, збо раў (пош лiн), з яе атры маль нi каў, юры-

дыч ных асоб i iн ды вi ду аль ных прад пры маль нi каў бу дзе спа га няц ца пла та 

за рэ гiст ра цыю ў Дэ парт амен це па гу ма нi тар най дзей нас цi Кi раў нiц тва 

спра ва мi Прэ зi дэн та Бе ла ру сi ў па ме ры 0,5 % ад су мы (кош ту) та кой да-

па мо гi», — пе рад ае нор мы да ку мен та прэс-служ ба Прэ зi дэн та.

Пы тан нi пра цэ дур па ступ лен ня да па мо гi, яе рэ гiст ра цыi i ўлi ку ўрэ гу люе 

ўрад су мес на з Кi раў нiц твам спра ва мi Прэ зi дэн та, На цы я наль ным бан кам i 

iн шы мi за цi каў ле ны мi. У ад па вед нас цi з па тра ба ван ня мi лi да ра кра i ны ўсе 

бю ра кра тыч ныя пра цэ ду ры па рэ гiст ра цыi бу дуць зве дзе ны да мi нi му му.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Бан кі і ня бан каў скія крэ дыт на-фі-

нан са выя ар га ні за цыі аказ ва юць 

да па мо гу ме ду ста но вам па ўсёй 

кра і не. У пры ват нас ці, бан ка мі пе-

ра лі ча на ка ля 570 ты сяч руб лёў на 

даб ра чын ны ра ху нак Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя, які ад кры ты ў Рэс-

пуб лі кан скім цэнт ры ар га ні за цыі ме-

ды цын ска га рэ ага ван ня. Бе ла рус-

банк аказ вае пад трым ку дзя сят кам 

ста ліч ных і ра ён ных баль ніц, Бел-

 ін вест банк ажыц ця віў бяз вы плат-

ную па стаў ку 100 ты сяч са ні тар на-

гі гі е ніч ных ма сак у 40 ме ды цын скіх 

уста ноў, банк Бел ВЭБ за куп ляе апа-

ра ты штуч най вен ты ля цыі лёг кіх і да-

па ма гае баль ні цам Ві цеб скай воб лас-

ці, а банк ВТБ (Бе ла русь) — Бе ла рус-

ка му та ва рыст ву Чыр во на га Кры жа.

Знач ную да па мо гу аказ ва юць 

улас ні кі, дач чы ныя струк ту ры, праф-

са юз ныя і ін шыя гра мад скія ар га ні за-

цыі бан каў. Так, бе не фі цы яр МТБан-

ка — СЗАТ «Энер га-Ойл» бяз вы-

плат на пе ра даў Мі ніс тэр ству ахо вы 

зда роўя 10 апа ра таў ШВЛ, 50 ты сяч 

тэс таў на ка ра на ві рус і 200 ты сяч 

рэ спі ра та раў, ад на з дач чы ных кам-

па ній БПС-Ашчад бан ка — апа ра ты 

ШВЛ, сіс тэ мы аба гра ван ня хво рых і 

ін шае ме ды цын скае аб ста ля ван не, 

а пра фкам Прі ор бан ка што ме сяц 

пе ра ліч вае срод кі на даб ра чын ны 

ра ху нак Бе ла рус ка га праф са ю за 

ра бот ні каў ахо вы зда роўя.

«Пры ма ю чы пад ува гу скла да ную 

эпі дэ мі я ла гіч ную аб ста ноў ку і ўсве-

дам ля ю чы са цы яль ную ад каз насць 

біз не су, усе бе ла рус кія бан кі і ін шыя 

ар га ні за цыі фі нан са ва га сек та ра 

кра і ны ак тыў на ўклю чы лі ся і да па-

ма га юць на шым ме ды кам у ба раць-

бе з ка ра на ві ру сам, — ад зна чы ла 

вы кон ва ю чая аба вяз кі стар шы ні 

Аса цы я цыі бе ла рус кіх бан каў Ган-

на КА ВА ЛЁ ВА. — І гэ тая да па мо га 

бу дзе пра цяг ну тая».

Сяр гей КУР КАЧ.

У гэ ты скла да ны час ра бот ні кі бе ла рус кіх бан каў аказ ва юць усе ба-

ко вую да па мо гу ме ды кам. Як ад зна чыў прэс-сак ра тар Аса цы я цыі 

бе ла рус кіх бан каў Па вел СІ МА НАЎ, на пра ця гу са ка ві ка—кра са ві ка 

спе цы я ліс ты гэ тай ар га ні за цыі вы дзе лі лі срод кі аль бо на бы лі і пе-

рад алі ўста но вам ахо вы зда роўя Бе ла ру сі ме ды цын скую тэх ні ку і 

аб ста ля ван не (у пры ват нас ці, апа ра ты штуч най вен ты ля цыі лёг кіх, 

сіс тэ мы аба гра ван ня хво рых, дэ фіб ры ля та ры, пуль сак сі мет ры), 

срод кі ін ды ві ду аль най ахо вы ме ды цын ска га пер са на лу і дэз ын фек-

цыі на су му звыш 2,2 млн руб лёў.

Фі нан сіс ты аб' яд ноў ва юц ца 
ў ба раць бе з пан дэ мі яй

Ра замРа зам

Да па мо гаДа па мо га

ПАДТРЫМАЦЬ АБАВЯЗКОВА. 
АЛЕ — ДЫФЕРЭНЦЫРАВАНА
Зар пла та бюд жэт нi каў бу дзе не нi жэй шая за па мер мi нi маль най
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