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Для сту дэн таў, якія 

пры бы ва юць з Кі тая, 

пад рых та ва ны мес цы ў 

азда раў лен чым цэнт ры 

«Бры ган ці на» Бел дзярж уні-

вер сі тэ та. Ра бот ні кі «Вя лі ка га 

кам ня», якія так са ма вяр та юц ца 

з КНР пас ля на ва год ніх свят 

па ме сяч ным ка лен да ры, 

пра вя дуць двух тыд нё вы 

ка ран цін у сва іх ква тэ рах. Пра 

гэ та па ве да мі ла прэс-сак ра тар 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

Юлія БА РА ДУН.

— З мэ тай да дат ко вай пра фі лак-

ты кі і ў ад па вед нас ці з па жа дан ня мі 

сту дэн таў, якія не вы яз джа лі ў КНР, 

пры ня та ра шэн не аб вы дзя лен ні да-

дат ко вых мес цаў на ба зе азда раў лен-

ча га комп лек су «Бры ган ці на» БДУ для 

сту дэн таў, якія пры бу дуць у Бе ла русь з 

тых рэ гі ё наў Кі тая, што не за кры ты на 

ка ран цін і дзе не за рэ гіст ра ва ны вы-

пад кі за хвор ван няў. Пад крэс лю, што 

раз мо ва ідзе пра да дат ко выя ме ры 

для сту дэн таў, якія не бы лі ў кан так це 

з хво ры мі і не на вед ва лі эпі дэ міч на не-

бяс печ ныя ра ё ны, — рас ка за ла Юлія 

Ба ра дун.

Як мы па ве дам ля лі ра ней, для вы-

ез ду з эпі дэ міч на не бяс печ ных ра ё наў 

КНР гра ма дзя не Кі тая па він ны прай сці 

14-дзён ны ка ран цін на ра дзі ме, і толь кі 

пас ля гэ та га мо гуць атры маць да звол 

на вы езд.

Ця пер у азда раў лен чы цэнтр «Бры-

ган ці на» на кі ра ва ны спе цы я ліс ты. Тут 

усё пад рых та ва лі для та го, каб лю дзі 

маг лі кам форт на пра вес ці два тыд-

ні. Усе ме ды цын скія су пра цоў ні кі, якія 

бу дуць пра ца ваць у цэнт ры, прай шлі 

да дат ко вую пад рых тоў ку.

Для сту дэн таў, якія вяр ну лі ся з Кі-

тая, тут бу дзе ар га ні за ва на ін ды ві ду-

аль ная фор ма на ву чан ня ў ан лайн-

рэ жы ме. Та кія ж ме ры эпі дэ міч най бяс-

пе кі ўве дзе ны ва ўсіх аб лас цях кра і ны, 

дзе ву чац ца сту дэн ты з КНР.

Па вод ле да ных Мі ніс тэр ства аду ка-

цыі, за раз у Бе ла ру сі ву чыц ца ка ля пяці 

ты сяч сту дэн таў з Кі тая. На ка ні ку лы за 

ме жы кра і ны вы еха ла 920 ча ла век.

— Што да ты чыц ца ра бот ні каў «Вя-

лі ка га кам ня», то ў Мін ску ча ка юць 

вяр тан ня ка ля 80 ча ла век — раз мо ва 

ідзе пра тых ра бот ні каў, якія так са-

ма не бы лі ў ка ран цін ных зо нах. Усе 

яны так са ма пра вя дуць двух тыд нё вы 

аплач ва е мы ка ран цін у сва іх ква тэ рах, 

па коль кі ў пар ку ўве дзе ны да дат ко выя 

ме ры бяс пе кі для су пра цоў ні каў. Ад-

мі ніст ра цыя пар ку за вяр шае за куп ку 

усіх не аб ход ных срод каў для са на пра-

цоў кі тэ ры то рыі. Са Сма ля віц кай ра-

ён най баль ні цай уста ноў ле ны кан такт, 

каб у ме жах кан са лтын га вай да па мо гі 

най леп шым чы нам ар га ні за ваць усе 

ме ра пры ем ствы па ахо ве зда роўя су-

пра цоў ні каў. Акра мя та го, у пер шым 

жы лым до ме на тэ ры то рыі пар ка ўжо 

ўве дзе ны ў строй фель чар скі пункт. 

Ця пер там па ста ян на зна хо дзіц ца ме-

ды цын скі су пра цоў нік, — рас ка за ла 

Юлія Ба ра дун.

У пар ку ін фар му юць пер са нал аб 

тым, як атры маць ме ды цын скую да-

па мо гу і пры трым лі вац ца мер пра-

фі лак ты кі. Рас пра ца ва на па мят ка 

па па пя рэ джан ні рас паў сюдж ван ня 

ін фек цый ных хва роб, у пры ват нас ці 

ка ра на ві ру са 2019-nСоV.

Прэс-сак ра тар на га да ла, што ў Бе-

ла ру сі пра во дзіц ца комп лекс са ні тар-

на-су праць э пі дэ міч ных ме ра пры ем-

стваў, на кі ра ва ных на па пя рэ джан не 

за во зу і рас паў сюдж ван ня ін фек цыі, 

вы клі ка най но вым ка ра на ві ру сам 

2019-nСоV. У пры ват нас ці, у пунк тах 

про пус ку на дзяр жаў най мя жы пра во-

дзіц ца ўзмоц не ны са ні тар на-ка ран цін-

ны кант роль асоб, якія пры бы ва юць 

на тэ ры то рыю кра і ны, у тым лі ку з вы-

ка ры стан нем цеп ла ві  зар на га аб ста-

ля ван ня (у На цы я наль ным аэ ра пор-

це «Мінск» за бяс пе ча на пра вя дзен-

не двай но га са ні тар на-ка ран цін на га 

кант ро лю). Апроч гэ та га, у 23 пунк тах 

про пус ку праз дзяр жаў ную мя жу ар га-

ні за ва ны за бор ма тэ ры я лу (ма зок са 

слі зіс тай) для ла ба ра тор на га аб сле-

да ван ня гра ма дзян, якія пры бы ва юць 

з КНР.

На га да ем, што ўсім гра ма дзя нам, 

якія на вед ва лі Кі тай і ін шыя кра і ны, 

дзе рас паў сю джа ны ві рус, у вы пад-

ку з'яў лен ня сімп то маў (па вы шэн не 

тэм пе ра ту ры, ка шаль, ады шка, боль 

у гор ле) на пра ця гу 14 дзён пас ля 

вяр тан ня трэ ба не ад клад на вы клі-

каць «хут кую», пад час вы клі ку па ве-

да міць пра сімп то мы і да ту пры быц ця 

з Кі тая.

Па ста не на 7 лю та га за час пра-

вя дзен ня ме ра пры ем стваў у су вя зі 

з ус пыш кай ка ра на ві ру са ў Бе ла ру сі 

бы лі ўзя ты про бы ў больш чым паў ты-

ся чы гра ма дзян, якія ра ней зна хо дзі-

лі ся ў КНР. Ка ра на ві рус не вы яў ле ны. 

У больш чым сот ні з іх ды яг нас та ва ны 

сімп то мы вост рай рэ спі ра тор най ін-

фек цыі. Усе яны шпі та лі за ва ны ў ін-

фек цый ныя ста цы я на ры, ім ака за лі 

не аб ход ную ме ды цын скую да па мо гу 

і пра вя лі да дат ко выя ла ба ра тор ныя 

да сле да ван ні.

Бе ла ру сы, якія на вед ва лі ў Кі таі 

эпі дэ міч на не бяспечныя рэ гі ё ны, ця-

пер зна хо дзяц ца на ка ран ці не ў Ра сіі 

і Ка зах ста не.

Але на КРА ВЕЦ.

Да дат ко выя ме ры бяс пе кі
Сту дэн таў з Кі тая раз мес цяць у цэнт ры «Бры ган ці на», 

а ра бот ні кі «Вя лі ка га кам ня» ка ран цін пра вя дуць у сва іх ква тэ рах

На слы ху

УСЕ СЛУЖ БЫ НА ПА ГА ТО ВЕ
У Брэс це прай шлі ву чэн ні па ба раць бе з рас паў сю джван нем ка ра на ві ру са

«ІМ ПУЛЬС» 
СПАР ТЫЎ НА ГА ЖЫЦ ЦЯ 

Ў АСТ РАЎ ЦЫ
У го ра дзе энер ге ты каў 

за пра ца ваў 
шмат функ цы я наль ны комп лекс
Двух па вяр хо вы спар тыў на-азда раў лен чы комп лекс 

са спарт за лай для бас кет бо ла, ва лей бо ла, ганд бо ла 

і мі ні-фут бо ла, 25-мет ро вым ба сей нам глы бі нёй 1,76 

і 1,44 мет ра, са ўнай, трэ на жор най за лай, фіт нес-ка-

вяр няй, дзвю ма фіт нес-за ла мі, за лай для за ня ткаў 

дзю до, воль най і грэ ка-рым скай ба раць бой стаў шы-

коў ным па да рун кам да 80-га до ва га юбі лею Аст ра вец-

ка га ра ё на. Гэ та ўжо дру гі са цы яль на-знач ны аб' ект, 

які ад крыў ся ў го ра дзе ўся го за ты дзень. У мі ну лую 

пят ні цу ў но вы бу ды нак пе ра еха ла і ад ра зу пры ня ла 

пер шых па цы ен таў Аст ра вец кая цэнт раль ная ра ён-

ная баль ні ца. Мяр ку ец ца, што сё ле та ў го ра дзе з'я-

віц ца яшчэ і ля до вы ка ток.

Пра пуск ная здоль насць шмат функ цы я наль на га комп-

лек су, дзе мож на зай мац ца больш чым 20 ві да мі спор ту, — 

ад на мо мант на 221 ча ла век. Тры бу ны раз лі ча ны на 751 мес ца. 

На ўзвя дзен не «Ім пуль су» за два га ды спат рэ бі ла ся больш 

чым 15,5 міль ё на руб лёў.

Пра ца ваць 24 га дзі ны ў су ткі спарт комп лек су і атрым-

лі ваць ад рэ на лін і зда роўе яго на вед валь ні кам па жа даў 

стар шы ня Гро дзен ска га аб лас но га вы ка наў ча га ка мі-

тэ та Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ:

— Год та му ў Аст раў цы з'я віў ся цу доў ны ста ды ён з фут-

боль ным по лем і бе га вы мі да рож ка мі. Уво сень на ба зе 

пер шай гім на зіі ў ме жах рэа лі за цыі са цы яль на-спар тыў на га 

пра ек та ад кры лі су пер су час ную пля цоў ку (ка жуць, най леп-

шую ў кра і не) для бас кет бо ла.

Кі раў нік воб лас ці вы ка заў над зею, што тут бу дуць на-

ра джа ц ца зо рач кі і зор кі спор ту, чэм пі ё ны кра і ны, Еў ро пы і 

све ту, і па да рыў спарт комп лек су сер ты фі кат на 5000 руб лёў 

для на быц ця ін вен та ру. «Ім пульс» ужо асна шча ны больш 

чым ты ся чай адзі нак раз на стай на га аб ста ля ван ня, якім 

на поў ні цу ка рыс та лі ся пер шыя на вед валь ні кі трэ на жор кі 

і ба сей на.

— Гэ тае мес ца ста не цу доў най най су час ней шай пля-

цоў кай для раз віц ця ка манд ных, гуль ня вых і ін ды ві ду аль-

ных ві даў спор ту, ма са вых ме ра пры ем стваў на кшталт 

кан цэр таў і на ва год ніх ёлак. У ка вяр ні бу дзе спе цы яль нае 

фіт нес-хар ча ван не, у тым лі ку кіс ла род ныя как тэй лі. У 

трэ на жор най за ле, якая ўкам плек та ва на су час ны мі трэ-

на жо ра мі, ад на ча со ва мо гуць трэ ні ра вац ца 40 ча ла век, — 

рас ка заў пра маг чы мас ці комп лек су Аляк сей ДВА РЭЦ-

КІ, за гад чык сек та ра спор ту і ту рыз му Аст ра вец ка га 

рай вы кан ка ма.

Пас ля ўра чыс та га ад крыц ця ў спарт за ле прай шоў пер-

шы матч па мі ні-фут бо ле. Пра ва пер ша га ўда ру да ста ло ся 

мі ніст ру спор ту і ту рыз му Сяр гею КА ВАЛЬ ЧУ КУ. Ён 

па жа даў юным і да рос лым спарт сме нам вя лі кіх вы ні каў і 

да сяг нен няў, каб яны ўды ха лі жыц цё ў спарт комп лекс, які 

не па ві нен пра стой ваць ні га дзі ны.

«Ім пульс» не ста не адзі най уста но вай та ко га ўзроў ню ў 

воб лас ці. У ме жах пра гра мы раз віц ця спор ту і ма тэ ры яль-

на-тэх ніч най ба зы спар таб' ек таў у На ва груд ку ўзво дзіц ца 

та кі ж цу доў ны шмат функ цы я наль ны па лац, які пач не пра-

ца ваць лі та раль на праз два ме ся цы, а праз ме сяц пры ме 

на вед валь ні каў ба сейн у Смар го ні, за ўва жыў Ула дзі мір 

Краў цоў:

— У пла нах так са ма бу даў ніц тва фут боль ных па лёў і 

ста ды ё наў у Ваў ка выс ку, Грод не. Вы зна ча ем ся з фар ма-

там спар тыў на га аб' ек та ў Сло ні ме. Па лац там бу дзе больш 

ары ен та ва ны на вод ныя ві ды спор ту. У Грод не сё ле та па-

він ны ад крыц ца тэ ніс ныя кор ты доб ра га ўзроў ню.

З 7 лю та га комп лекс па чаў ра бо ту ў звы чай ным рэ жы-

ме — з вась мі га дзін ра ні цы да дзе ся ці ве ча ра.

Іры на СІ ДА РОК, фо та аў та ра.

Ры зы ка за во зу ў на шу кра і ну ка-

ра на ві ру са іс нуе, але яна кант ра-

ля ва ная і не вель мі вы со кая. Пра 

гэ та ўчо ра рас ка заў мі ністр ахо-

вы зда роўя Ула дзі мір КА РА НІК.

Каб зні зіць іма вер насць за во зу ін-

фек цыі і су па ко іць сту дэн таў, пры ня та 

ра шэн не: кі тай скіх сту дэн таў, якія вяр-

та юц ца з КНР пас ля ка ні кул, ся ліць 

асоб на. У пры ват нас ці, у Мін ску для 

гэ та га пры зна ча ны пра фі лак то рый 

БДУ «Бры ган ці на».

— У тых на ву чаль ных уста но-

вах, дзе ёсць маг чы масць па ся ліць 

іх асоб на, гэ та бу дзе зроб ле на. Ас-

тат ніх мы па се лім у пра фі лак то рый 

«Бры ган ці на». Гэ та зда ро выя лю дзі, 

якія не бы лі ў кан так це з хво ры мі, 

не на вед ва лі эпі дэ міч на не бяс печ ныя 

ра ё ны і не ма юць пры кмет рэ спі ра-

тор най ін фек цыі, — ад зна чыў Ула-

дзі мір Ка ра нік.

Учо ра ў Бе ла русь пры бы ла гру па 

та кіх сту дэн таў — ка ля 30. Яны бу-

дуць за се ле ны ў пад рых та ва ныя па коі 

комп лек су. У кож ным рэ гі ё не так са ма 

пры ма юць та кія ме ры, у пры ват нас ці, 

у Ві цеб скай воб лас ці вы дзе ле ны спе-

цы яль ны пра фі лак то рый для кі тай скіх 

сту дэн таў.

Як ад зна чы ла на мес нік га лоў на-

га ўра ча па эпі дэ мі я ло гіі Рэс пуб лі-

кан ска га цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я-

ло гіі і гра мад ска га зда роўя Іры на 

ГЛІН СКАЯ, пры рост но вых вы пад каў 

ка ра на ві ру са ў све це зні жа ец ца. Ка-

лі ў кан цы сту дзе ня ён скла даў 39 % 

за дзень, то на мі ну лых вы хад ных — 

30—22 %. А за 6 лю та га та кі пры рост 

склаў 11 %.

— Гэ та свед чыць пра тое, што ме ры, 

якія пры ма юц ца ў КНР, дзей ні ча юць. 

Ка неш не, коль касць но вых вы пад каў 

па вя ліч ва ец ца, бо коль касць кры ніц 

хва ро бы знач ная, але тэмп пры рос ту 

па сту по ва за ма рудж ва ец ца. Бо пры-

ня ты бес прэ цэ дэнт ныя ме ры бяс пе кі: 

за ба ро не на пе ра соў ван не за ме жы 

пра він цыі Ху бэй, не пра вод зяц ца ма-

са выя ме ра пры ем ствы, амаль не пра-

цу юць гра мад скі транс парт і прад пры-

ем ствы. Мяр ку ю чы па пра гно зах, рост 

коль кас ці но вых вы пад каў яшчэ бу дзе, 

але по тым яна па сту по ва пой дзе на 

спад, — пад крэс лі ла Іры на Глін ская.

Па звест ках на ра ні цу 7 лю та га 

ме ды кі па цвер дзі лі 31 161 вы па дак 

за хвор ван ня на ка ра на ві рус у Кі таі, 

1540 ча ла век ужо вы ле чы ла ся, 

636 па мер ла.

Але на КРА ВЕЦ.

Ула дзі мір КА РА НІК: 

«Су па ко іць сту дэнц тва, мі ні мі за ваць ры зы кі»

Ву чэн ні ад бы лі ся на ба зе аб лас ной ін фек цый най 

баль ні цы. Па вод ле ле ген ды, з пунк та про пус ку «Вар-

шаў скі мост» прый шло па ве дам лен не аб тым, што 

мя жу пе ра ся кае дзяў чы на з ха рак тэр ны мі сімп то ма-

мі: вы со кая тэм пе ра ту ра, ка шаль. Важ нае ўдак лад-

нен не, дзяў чы на на пя рэ дад ні пры ля це ла ў Вар ша ву 

з Кі тая. На па гран пе ра ход вы еха ла ма шы на хут кай 

да па мо гі, а ў баль ні цы ста лі рых та ваць асоб ную 

па ла ту.

Ме ды кі вы ка рыс та лі спе цы яль ныя су праць чум ныя кас-

цю мы, а па цы ент ку змяс ці лі ў бія бокс для транс пар ці роў кі. 

Пе рад гэ тым яе агле дзеў урач. Пас ля та го як «хво рую» 

да ста ві лі ў баль ні цу, ка тал ку, бокс, кас цю мы ўра чоў апра-

ца ва лі спе цы яль ны мі срод ка мі. І ўжо ў баль ні цы пра вя лі 

па трэб ныя ма ні пу ля цыі, узя лі ана лі зы.

Як ад зна чыў на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня ахо вы 

зда роўя Брэсц ка га абл вы кан ка ма Вік тар МІ ХАЙ ЛОЎ-

СКІ, дак лад насць і зла джа насць дзе ян няў усіх служ баў 

вель мі важ ная на шля ху за сло ны для пра нік нен ня ка ра-

на ві рус най ін фек цыі на тэ ры то рыю кра і ны. Асаб лі ва гэ та 

ак ту аль на для па меж на га рэ гі ё на.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.


