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«Клю ча вое пы тан не — кад ры, — пад-

крэс ліў Прэ зі дэнт. — Мне дак лад ва юць, 

што ня гле дзя чы на жорст кія бюд жэт ныя 

аб ме жа ван ні бя гу ча га го да, ужо вы пла-

ча на больш за 300 міль ё наў руб лёў у 

якас ці ме ры пад трым кі ме ды цын ска га 

пер са на лу, які пра цуе з хво ры мі на 

COVІD-19. Яшчэ раз паў та раю, лю дзям, 

якія пра цу юць і зма га юц ца з ін фек цый-

ны мі хва ро ба мі, гро шай шка да ваць не 

трэ ба. Гэ та асаб лі вая сфе ра. Уся кае 

мо жа быць. Лю дзі ры зы ку юць. Ура чоў 

тут ні ў якім ра зе нель га крыў дзіць. Ме-

на ві та тых, хто рэ аль на пра цуе ў гэ тых 

зо нах».

Не па він на быць і пе ра гі баў, то-бок 

«за зір нуў у па ла ту — атры маў над баў-

ку», ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 

І спра ва не ў тым, што гэ та бюд жэт ныя 

гро шы — па він на быць справядліваcць, 

па тлу ма чыў ён.

«ТОЙ ВО ПЫТ, ЯКІ МЫ 
АТРЫ МА ЛІ, БЯС ЦЭН НЫ»

Дру гі блок пы тан няў на ра ды быў пры-

све ча ны пра ду хі лен ню не кант ра ля ва на га 

ўсплёс ку коль кас ці за ра жа ных.

За вяс но вы пе ры яд, ка лі на зі раў ся пік 

за хва раль нас ці, кра і на, па сло вах Аляк-

санд ра Лу ка шэн кі, на пра ца ва ла доб рую 

ме ды цын скую прак ты ку ў ба раць бе з 

ка ра на ві ру сам.

«Той во пыт, які мы атры ма лі, бяс-

цэн ны. І той шлях, які мы аб ра лі, так-

са ма сён ня бяс цэн ны для ўся го све-

ту, — ад зна чыў ён. — Так, ні хто вам 

«дзя куй» не ска жа за той шлях, які мы 

прай шлі, за тыя ме та ды, які мі мы ля чы-

лі на шых лю дзей. Што не іза ля ва лі, не 

за кры ва лі іх. Што мы рэ ка мен да ва лі ім 

быць на све жым па вет ры. Так, не трэ ба 

на тоў па мі ха дзіць... Гэ та ўсім зра зу ме-

ла. Але лю дзі, пры гэ тым усіх уз рос таў, 

і перш за ўсё ста рэй шыя за 65 га доў, 

па він ны бы ваць на ву лі цы».

Прэ зі дэнт на га даў, што ме на ві та за 

гэ та Бе ла русь кры ты ка ва лі ўсе, але ця-

пер з та кім па ды хо дам усе па га джа юц ца. 

Ён так са ма па пра сіў ме ды каў не да ваць 

бес сэн соў ныя аль бо не вы ка наль ныя рэ-

ка мен да цыі.

«Ха чу, каб вы ра зу ме лі маю па зі цыю, 

я яе вы каз ваю пуб ліч на: я на сён няш ні 

дзень, як склад ва ец ца сі ту а цыя, не маю 

на мер іза ля ваць і за кры ваць кра і-

 ну», — за явіў Прэ зі дэнт.

Ён упэў не ны: ка лі б ула ды гэ та зра-

бі лі вяс ной, эка но мі ка Бе ла ру сі абвалі-

ла ся б.

«І зноў жа, гэ та не вы бар па між дрэн-

ным і зу сім дрэн ным, аль бо па між дрэн-

ным і доб рым, — ска заў ён. — Жыц цё 

пе рад на мі сён ня не ста віць та кіх праб-

лем».

На жаль, не атрым лі ва ец ца на огул 

за быць пра гэ ту праб ле му, да даў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. Хут чэй за ўсё, з «ко-

ві дам» прый дзец ца на ву чыц ца жыць. 

І га лоў нае тут — на ву чыц ца бе раг чы 

ся бе і сва іх бліз кіх.

«ТУТ НЯ МА НІ Я КАЙ ПА ЛІ ТЫ КІ»
«Тое, што ад бы ва ец ца, ска жам, за-

раз на ву лі цах Мін ска па вы хад ных — 

зра зу ме ла, якія бу дуць на ступ ствы. І за-

хва раль насць у Мін ску вы шэй шая, чым 

у ін шых рэ гі ё нах. Вось вы нік. Я ні ко га 

не за па лох ваю, — па пя рэ дзіў кі раў нік 

дзяр жа вы. — ...Мы вы ка рыс тоў ваць гэ-

та не збі ра ем ся, каб спы ніць гэ тыя ха-

джэн ні. Лю дзі са мі зра зу ме юць, ку ды 

яны ўля па лі ся. Ка ра на ві рус — са мая 

не бяс печ ная для іх хва ро ба, якую яны 

мо гуць атры маць. Та му тут ня ма ні я кай 

па лі ты кі. Хо чуць ха дзіць і хва рэць — ня-

хай хва рэ юць».

Прэ зі дэнт пад крэс ліў: «Усё ў на шых 

ру ках, каб не зва ліц ца ў не кант ра ля-

ва ны эпі дэ мі я ла гіч ны што пар. За ста-

вац ца зда ро вым, не да пус каць хва ро-

бы — гэ та не праб ле ма ўра чоў і не іх 

га лаў ны боль! Ра бо та ме ды каў — да па-

ма гаць та ды, ка лі па во лі лё су ад бы ло ся 

ня шчас це. Усё ас тат няе за на мі».

Нам не аб ход на ву чыц ца слу хаць і 

стро га вы кон ваць рэ ка мен да цыі ўра чоў, 

да даў Прэ зі дэнт і па ра іў, са мае ма лое, 

хо ць бы зра біць пры шчэп ку ад гры пу і 

пры трым лі вац ца пра ві лаў гі гі е ны.

«Па він на быць ра зум нае са цы яль нае 

дыс тан цы я ван не, пра якое ка жуць... Са-

мае га лоў нае — не пе ра гру зіць сіс тэ му 

ахо вы зда роўя. Па куль, па вод ле той ін-

фар ма цыі, якой ва ло даю, у нас сі ту а-

цыя нар маль ная. Та му трэ ба, каб за пас 

ме ды цын скіх лож каў, які ў нас ма ец ца, 

за ста ваў ся не за дзей ні ча ны. Ня хай яны 

лепш пус тыя пра стой ва юць», — вы ка заў 

па жа дан не кі раў нік дзяр жа вы.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

«Усё ў на шых ру ках, каб не зва ліц ца 
ў не кант ра лю е мы эпі дэ мі я ла гіч ны што пар»

У  тэ му
«Мы ўсту пі лі 

ў дру гую эпі дэ-

мі я ла гіч ную хва-

лю, — па цвер дзіў 

жу на ліс там пас ля 

на ра ды вы кон-

ва ю чы аба вяз кі 

мі ніст ра ахо вы 

зда роўя Дзміт-

рый ПІ НЕ ВІЧ. — 

Пас ля яў на га зні-

жэн ня за хва раль-

нас ці ў лі пе ні—жніў ні, з па чат ку ве рас ня мы 

ўба чы лі не вя лі кі, але да стат ко ва ўстой лі вы 

трэнд па яе па вы шэн ні».

Ён ад зна чыў, што гэ та ча ка ла ся, бо су па-

дае з кла січ ным асен не-зі мо вым пад' ёмам 

уз роў ню за хва раль нас ці на звы чай ныя ві-

рус ныя хва ро бы, та му сіс тэ ма ахо вы зда-

роўя пры ве дзе на ў больш вы со кую сту пень 

пад рых та ва нас ці, ла ба ра тор ная сет ка ўжо 

пра цуе ў эпі дэ мі я ла гіч ным рэ жы ме, ста цы я-

нар ная — у зме ша ным (ад бы ва ец ца пла на-

вае пе ра пра фі ля ван не лож ка ва га фон ду).

«Мы ма ем свой на пра ца ва ны во пыт, у тым 

лі ку па ма бі лі за цыі пер са на лу, ра бо це рэ ані-

ма цый ных ад дзя лен няў, кан такт най бры га-

ды, да па мо зе на ву ко вых кан суль тан таў. На 

сён ня ў нас ня ма праб лем з ле ка вым за бес-

пя чэн нем, за бес пя чэн нем срод ка мі ін ды ві ду-

аль най ахо вы, фі нан са ван нем. Ра зам з тым 

мы на да ём асаб лі вую ро лю пра вя дзен ню 

су праць э пі дэ міч ных ме ра пры ем стваў», — 

пад крэс ліў кі раў нік мі ніс тэр ства.

Гэ та да ты чыц ца ар га ні за ва ных ка лек ты-

ваў, ра бо ты ка му наль ных служ баў, сіс тэм 

аду ка цыі, ахо вы зда роўя і свя до мас ці са міх 

лю дзей, удак лад ніў ён. Раз мо ва, у пры ват-

нас ці, пра вы ка ры стан не ма сак у гра мад скіх 

мес цах.

Ён на га даў, што асаб лі вую асця рож насць 

у гэ ты час трэ ба за хоў ваць лю дзям ста рэй-

ша га па ка лен ня. Дзе ля гэ та га ме ды цын скія 

ўста но вы зноў пе ра хо дзяць на дыс тан цый-

ную вы да чу рэ цэп таў, ура чы на вед ва юць та-

кіх па цы ен таў до ма.

«Але гэ та мае да чы нен не да лю дзей пра ца-

здоль на га ўзрос ту, — пра цяг нуў вы кон ва ю чы 

аба вяз кі мі ніст ра. — Мы ў гэ тым не моц на 

ад роз ні ва ем ся ад ін шых кра ін, дзе дак лад на 

ад соч ва ец ца, што гэ та ін фек цыя ста ла больш 

«ма ла дая» і ахоп лі вае ўжо ўзрост знач на мен-

шы, чым у ка тэ го рыі «65+».

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя ўжо раз мяс-

ці ла ад па вед ныя рэ ка мен да цыі на сва іх ін-

тэр нэт-рэ сур сах і бу дзе іх дэ та лі за ваць, па-

ве да міў Дзміт рый Пі не віч.

Ён пра ін фар ма ваў, што пры клад на тра ці-

ну на сель ніц тва пры шча пі лі ад гры пу. «Сё ле-

та пры шчэ пім амаль ча ты ры міль ё ны на шых 

жы ха роў, гэ та бу дзе ўжо вель мі доб ры ўнё-

сак у зні жэн не эпі дэ міч най за хва раль нас-

ці», — да даў Пі не віч.

На дум ку кі раў ні ка мі ніс тэр ства, ця пе раш-

няя ды на мі ка вак цы на цыі свед чыць, што лю-

дзі ста лі больш ад каз на ста віц ца да свай го 

зда роўя.

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя па цвер дзі-

ла эфек тыў насць абра най ра ней ай чын най 

ма дэ лі аб ме жа валь ных мер, па чы на ю чы ад 

пе ра ся чэн ня мя жы і за кан чва ю чы транс парт-

ны мі ка лі до ра мі, за явіў Дзміт рый Пі не віч.

«Мяр ку ем, што за ха ды бу дуць уво дзіц-

ца ла каль на, — да даў ён. — Мы ма ем маг-

чы масць што дня змя няць тыя аль бо ін шыя 

ме ры».

На ва цы яй ста не ска ра чэн не тэр мі наў іза-

ля цыі для тых, хто пры бы вае з кра ін з не-

бяс печ най эпі дэ мі я ла гіч най аб ста ноў кай, 

і для тых, хто лі чыц ца кан так там пер ша га 

ўзроў ню з хво рым на COVІD-19, па ве да міў 

Дзміт рый Пі не віч. Гэ та тлу ма чыц ца, па яго 

сло вах, тым, што лю дзі, якія за ра зі лі ся, як 

пра ві ла, па чы на юць хва рэць на сё мы дзень. 

Та му на дзя ся ты дзень, ка лі ня ма клі ніч ных 

пры кмет хва ро бы, ча ла век, які кан так та ваў 

з хво рым, ужо не ня се не бяс пе ку пе ра да чы 

ін фек цыі для ін шых.

Змя ня юц ца і прын цы пы ад ня сен ня асоб 

да кан так таў пер ша га ўзроў ню, яны ста нуць 

больш дак лад ныя і ўпа рад ка ва ныя, ска заў 

вы кон ва ю чы аба вяз кі мі ніст ра.

На пы тан не «Звяз ды» пра тое, ці вя лі кая 

ры зы ка паў тор на га за хвор ван ня, Дзміт рый 

Пі не віч ад ка заў: «Па на шых даных, фар мі ра-

ван не іму ні тэ ту пас ля вяс но вай хва лі дзей-

ні чае».

Ён лі чыць, што шмат лі кія пуб лі ка цыі пра 

ня ўстой лі ваць іму ні тэ ту тых, хто пе ра хва рэў, 

не да стат ко ва пе ра ка наў чыя.

Што да ты чыц ца дыс тан цый на га на ву чан ня 

ў шко лах і вы шэй шых на ву чаль ных уста но вах, 

то гэ тая ме ра па він на ўжы ва цца ін ды ві ду аль-

на, да даў Пі не віч. Ён лі чыць, што вяс но вы 

во пыт ба раць бы з рас паў сюдж ван нем ін фек-

цыі ў ар га ні за ва ных ка лек ты вах і са цы яль ных 

круг ла су тач ных ін тэр на тах у Бе ла ру сі так са ма 

доб ра ся бе за рэ ка мен да ваў.

Уся го на пры ём звяр-

ну лі ся ка ля дзе ся ці 

ча ла век. Іх пы тан ні 

бы лі ўваж лі ва вы слу-

ха ныя і ўзя тыя на ўлік. 

Па іх бу дзе пра во дзіц-

ца пра вер ка і ў вы зна-

ча ны за ка на даў ствам 

тэр мін бу дуць да дзе-

ны ад ка зы.

Па пу ляр насць вы яз-

ных пры ёмаў гра ма дзян, 

на дум ку Воль гі Чуп рыс, 

звя за на з тым, што лю дзі 

час цей за ўсё ўжо атры-

ма лі ад каз на сваё пы тан не, але жа да юць па чуць яшчэ і мер ка ван не ста-

рон ня га экс пер та.

— Лю дзі вель мі пе ра жы ва юць за сва іх род ных, спра бу юць ім да па маг-

чы, — ад зна чы ла Воль га Чуп рыс. — Ім хо чац ца быць па чу ты мі. Як юрыст 

па аду ка цыі, я раю пе ра во дзіць пы тан ні ў по ле су до вай прак ты кі. Вы яз ныя 

пры ёмы вель мі па трэб ныя, каб лю дзі на ўлас ным во пы це пе ра ка на лі ся, што 

пра іх кла по цяц ца. Апош нім ча сам коль касць зва ро таў са скар га мі па мен-

шы ла ся, за тое ста ла больш па зі тыў ных — са сло ва мі пад трым кі ў ад рас 

кі раў ніц тва кра і ны. Лю дзі ўдзяч ныя за тое, што ро біц ца, — бу ду юц ца да ро гі, 

ра ман ту юц ца да мы, уз вод зяц ца стан цыі абез жа лез ван ня. Гэ та і ёсць рэ аль-

ны кло пат пра на род.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, фо та аў та ра.

Ваш зва нок 
вель мі важ ны

Тра ды цый на, па су бо тах, абл вы кан ка ма мі 

і Мін скім гар вы кан ка мам пра вод зяц ца пра-

мыя лі ніі з мэ тай па вы шэн ня эфек тыў нас ці 

ра бо ты са зва ро та мі гра ма дзян і юры дыч ных 

асоб, вы ка ра нен ня фак таў бю ра кра тыз му 

і ця га ні ны, па пе ра твор час ці, а так са ма для 

апе ра тыў на га вы ра шэн ня праб лем ных пы-

тан няў, якія ўзні ка юць у лю дзей.

Тэ ле фон ныя лі ніі ў су бо ту, 10 каст рыч ні ка, з 9.00 

да 12.00 пра вя дуць:

* На мес нік стар шы ні Брэсц ка га абл вы кан ка ма 

Ва дзім Іва на віч АЛЬ ШЭЎ СКІ. Тэл. 8 016 221 31 21;

* на мес нік стар шы ні Ві цеб ска га абл вы кан ка ма 

Ба рыс Сяр ге е віч ЯФ РЭ МАЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

* кі раў нік спраў Го мель ска га абл вы кан ка ма Але-

на Ула дзі мі ра ўна КЛІЧ КОЎ СКАЯ. Тэл. 8 023 233 

12 37;

* кі раў нік спраў Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Ігар 

Анд рэ е віч ПА ПОЎ. Тэл. 8 015 273 56 44;

* на мес нік стар шы ні Ма гі лёў ска га абл вы кан-

ка ма Сяр гей Мі ка ла е віч МАС ЛАЎ. Тэл. 8 022 250 

18 69;

* кі раў нік спраў Мінск ага абл вы кан ка ма Ула-

дзі мір Аляк санд ра віч ГУ РЫ НО ВІЧ. Тэл. 8 017 500 

41 60;

* на мес нік стар шы ні Мінск ага гар вы кан ка ма 

Аляк сандр Ві кен це віч ДА РА ХО ВІЧ. Тэл. 8 017 222 

44 44.

У ТРЭН ДЗЕ — 
ТЭР МІ НА ЛЫ 

СА МА АБ СЛУ ГОЎ ВАН НЯ
З па чат ку го да 2 742 000 ча ла век на бы лі 

квіт кі на цяг ні кі рэ гі я наль ных лі ній эка-

ном-кла са і га рад скіх лі ній з да па мо гай 

тэр мі на лаў са ма аб слу гоў ван ня.

Як па ве дам ляе прэс-цэнтр ма гіст ра лі, гэ ты 

ка нал про да жаў стаў па пу ляр ны і ка рыс та ец-

ца ўзрас та ю чым по пы там у па са жы раў. Так, у 

ве рас ні пра яз ныя да ку мен ты з да па мо гай тэр-

мі на лаў са ма стой на афор мі лі звыш 383 000 

ча ла век, гэ та на сем пра цэн таў больш, чым у 

жніў ні, і ўдвая больш (на 110 пра цэн таў) у па-

раў на нні з ве рас нем 2019 го да.

На га да ем, з ся рэ дзі ны 2019 го да на Бе ла-

рус кай чы гун цы па ча ло ся ўка ра нен не тэр мі на-

лаў са ма аб слу гоў ван ня но ва га ты пу — з маг-

чы мас цю пры ёму апла ты на яў ны мі гра шы ма 

і вы да чы рэш ты, а так са ма з вы ка ры стан нем 

пла цеж ных кар так бан каў рэ зі дэн таў і не рэ зі-

дэн таў Рэс пуб лі кі Бе ла русь (у тым лі ку бес кан-

так та вых). Но выя оп цыі хут ка знай шлі свай го 

клі ен та. Ця пер най больш ак тыў на тэх на ло гі я-

мі са ма аб слу гоў ван ня ка рыс та юц ца па са жы-

ры ў Ма гі лё ве, Мін ску і Го ме лі. Тэр мі на лы па 

са ма стой ным аб слу гоў ван ні па са жы раў ста лі 

зруч най аль тэр на ты вай чы гу нач ным бі лет ным 

ка сам.

Бе ла рус кая чы гун ка рэ ка мен дуе па са жы рам 

ак тыў на вы ка рыс тоў ваць тэр мі на лы са ма аб слу-

гоў ван ня, а так са ма ін шыя элект рон ныя ка на лы 

про да жаў пра яз ных да ку мен таў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПА ЧУЦЬ І ДА ПА МАГ ЧЫ
На мес нік кіраўніка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

Воль га ЧУП РЫС пра вя ла пры ём гра ма дзян у Бя лы ніц кім ра ё не

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да
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