РОЗГАЛАС

5 лютага 2015 г.
 Беражыце сябе!

3

 Падрабязнасці

Першая аперацыя
па перасадцы сэрца

НАС АТАКУЮЦЬ
ВІРУСНЫЯ АГЕНТЫ
У Паўночным паўшар'і расце актыўнасць вірусаў грыпу, найперш
A(H3N2). Актыўнасць грыпу ў ЗША
дасягнула піку. У заходняй Азіі
(Бахрэйн, Іран) тэсціруецца галоўным чынам А(H1N1). У паўночнай і
заходняй Афрыцы грып звязаны з
вірусам тыпу В, а ў Егіпце рэгіструецца пераважна A(H3N2). У Еўропе
актыўнасць грыпу яшчэ не нарастае, а дамінуе там A(H3N2).
У нас, як паведамляюць у Міністэрстве
аховы здароўя, пакуль захоўваецца сярэдні ўзровень актыўнасці вострых рэспіраторных інфекцый з нязначным ростам

грыпу А і В, што характэрна для гэтага
перыяду эпідэмічнага сезона. Галоўнымі
негрыпознымі віруснымі агентамі з'яўляюцца адэнавірусы, рынавірусы, рэспіраторна-сінтыцыяльныя вірусы, парагрып,
метапнеўмавірусы.
Вакцынацыю супраць грыпу атрымалі
42 працэнты беларускага насельніцтва.
Тым не менш у гэты час кожны павінен
паспрыяць зніжэнню заражэння.
Агульныя правілы паводзінаў:
праветрывайце рэгулярна кватэру і
працоўнае памяшканне;
гуляйце на свежым паветры (хада
ўзмацняе лёгачную вентыляцыю, паляпшае кровазварот, загартоўвае арганізм);

праведзена ў Брэсце 35-гадоваму пацыенту

 ужывайце ежу з вітамінамі А, В1,
С, мікраэлементамі, рыбныя і малочныя
стравы;
пазбягайце кантактаў з тымі, у каго
ёсць кашаль і тэмпература;
карыстайцеся маскай пры кантакце
з блізкімі хворымі;
менш дакранайцеся да твару цягам
дня;
часцей мыйце рукі з мылам.
Святлана БАРЫСЕНКА



Гэта першая рэгіянальная аперацыя такога ўзроўню.
Галоўны ўрач Брэсцкай абласной бальніцы доктар
медыцынскіх навук Аляксандр КАРПІЦКІ паведаміў,
што яна зроблена з удзелам брыгады спецыялістаў
РНПЦ «Кардыялогія» на чале з акадэмікам Юрыем
АСТРОЎСКІМ. Аперацыя ішла пяць гадзін. Зараз
пацыент адчувае сябе здавальняюча.
А на некалькі дзён раней хірургі абласной бальніцы
правялі высокатэхналагічную аперацыю па аўтатрансплантацыі лёгкага. Яна заключалася ў тым, што з цела
хворага (56-гадовага жыхара Кобрынскага раёна) вынялі
лёгкае з пухлінай і хворымі тканкамі. Паталагічны ачаг
выдалілі на хірургічным стале. А потым ніжнюю здаровую
долю паспяхова прышылі на месца. Тым самым удалося
павысіць якасць жыцця хворага.
Яна СВЕТАВА



 Безнаяўны разлік

КАМПЕНСАЦЫЯ ПА ЗАКОНЕ
Скрадзеныя з карткі кліентаў грошы павінен вяртаць банк.
А выдача карт-чэкаў пры разліках «пластыкам» стане неабавязковай ужо сёння
Раней прынятае рашэнне Нацыянальнага банка аб рэкамендацыі банкам прытрымлівацца
прынцыпу нулявой адказнасці
трымальніка банкаўскай карткі
цяпер трапляе ў разрад практычнага выканання. Гэты прынцып у кла січ ным ра зу мен ні
прадугледжвае, што ў выпадку
крадзяжу сродкаў з карткі банк
пакрывае кліенту суму выкрадзеных сродкаў.
Хутка гэта стане ўжо абавязкам
крэдытна-фінансавых устаноў. Рэгулятар прыняў шэраг захадаў, накіраваных на павышэнне бяспекі безнаяўных разлікаў. Менавіта яны прапісаны
ў пастанове Нацбанка, якая ўчора
была апублікавана на Нацыянальным
прававым інтэрнэт-партале.
Дакумент, у прыватнасці, паведамляе, што гэты прынцып у поўнай
меры пачне працаваць праз паўгода.
А вось да 5 жніўня ў банкаў ёсць час
падрыхтавацца да новаўвядзення.
Увогуле, каб прэтэндаваць на кампенсацыю сродкаў, пацярпелы кліент

павінен сам паведаміць у банк аб незаконных аперацыях па яго рахунку і
напісаць адпаведную заяву. Выканаць
падобную аперацыю кліенту трэба на
працягу месяца пасля таго, як будзе
заўважана, што нехта іншы разлічваецца вашай картай або адбываецца
несанкцыянаванае спісванне грошай
з персанальнага рахунку.

Банкі будуць абавязаны
папулярна растлумачыць
кліентам меры бяспекі па
безнаяўных разліках і ўсіх
камісіях.
Толькі пасля гэтага пры незаконным спісанні грошай з рахунку ашуканцамі банк будзе абавязаны вярнуць скрадзеную суму ўладальніку.
Пастановай прапісана, што вяртанне
сродкаў ажыццяўляецца на працягу
45 дзён па аперацыях унутры краіны
і на працягу трох месяцаў — пры разліках за мяжой. Скрадзеныя сродкі
банк можа і не кампенсаваць, але

толькі ў двух выпадках: калі высветліцца, што кліент да гэтага асабіста
парушыў правілы бяспекі пры разліках карткай, або калі ў банка будзе
інфармацыя аб ашуканскіх дзеяннях
самога ўладальніка «пластыку».
Прынятая пастанова дае больш
свабоды фінансавым установам у
гэтай сферы. Цяпер, калі ў банка
ўзнікнуць падазрэнні ў несанкцыянаваным доступе трэціх асоб да
рэквізітаў кліентаў, то карт-рахунак
можа быць заблакіраваны без згоды трымальніка карткі. Аднак гэты
пункт дазволена ўносіць у дагавор
толькі са згоды кліента.
А вось «неадукаваным» кліентам
плацежныя карткі цяпер увогуле не
дадуць. Банкі будуць абавязаны папулярна растлумачыць кліентам меры бяспекі па безнаяўных разліках і
ўсіх камісіях. Правесці падрабязны
лікбез яны павінны яшчэ да заключэння дагавора або выдачы карткі.
Пастанова Нацбанка паведамляе
аб тым, што «банкі абавязаны прапанаваць кліенту ў якасці спосабу атрымання інфармацыі аб руху грашовых

сродкаў па рахунку кліента накіраванне SMS-паведамленняў на паказаны
кліентам нумар тэлефона аператара
мабільнай сувязі краіны». Адмова ад
SMS-паведамленняў павінна пацвярджацца дакументальна. Гэтая норма
ўступае ў сілу праз тры месяцы.
Існуе ў дакуменце і прыемная навіна для гандлёвых аб'ек таў. Ужо

КІТАЙ — ДА НАС У ГОСЦІ!..
Адбылася канструктыўная, зацікаўленая размова
аб праграме выстаўкі, аб
тым, якія мерапрыемствы
падрыхтаваў кітайскі бок у
межах яе работы. У Мінск
днямі прыедуць вядомыя
кітайскія пісьменнікі А Лай,
Лао Ма, Сі Чуань, Сюй Цзэчэнь. Яны прымуць удзел у
роз ных ме ра пры ем ствах,
сустрэчах з чытачамі, «круглых сталах», наведаюць Саюз пісьменнікаў Беларусі.

Фота Аляксандра ШАБЛЮКА.

Ганаровы госць на XXІІ
Мінскай міжнароднай кніжнай
выстаўцы-кірмашы — Кітайская
Народная Рэспубліка.
Напярэдадні адкрыцця кніжнага
форуму ў Выдавецкі дом
«Звязда» завіталі кіраўнікі
Кітайскай нацыянальнай
карпарацыі па экспарце
і імпарце кніг — намеснік
дырэктара спадар Фан Сючжу,
начальнікі аддзелаў Ван Ю Янь,
Юань Дза Янь.

— Мы запрашаем вас
да ўдзе лу ў Кі тай скабе ла рус кім вы да вец кім
фо ру ме, — звяр нула ся
да кіраўніцтва Выдавецкага дома «Звязда» спадарыня Ван Ю Янь, — які
прой дзе 11 лю та га. Мы
спа дзя ём ся, што ў час
яго ра бо ты атры ма ецца пазнаёміцца і скласці
свае пла ны на буду чае
супрацоўніцтва беларускім і кітайскім выдаўцам.
У Кі таі ве да юць Вы давецкі дом «Звязда», пра яго пісалі ў
агульнанацыянальным друку. І цяпер
нам прыемна бачыць, што вы досыць
неабыякава падышлі да падрыхтоўкі
вы стаў кі. Прэ зен та цыя тых кніг, якія
прадстаўляюць кітайскую літаратуру на
беларускай мове, якраз і сведчыць аб
гэтым. Важна прадоў жыць распачатую
работу. Мы на стэндзе КНР выстаўляем
некалькі дзясяткаў кніг кітайскіх аў тараў на беларускай мове. Падабраць іх
нам дапамаглі ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. А кітайскія кніжнікі сабралі выданні беларускага прыгожага
пісьменства, ажыццёўленыя ў Паднябеснай. І таксама такіх кніг назбіралася
некалькі дзясяткаў. Ведаем, што сёння
ў Беларусі шмат хто вучыць кітайскую
мову. Магчыма, з іх шэрагаў вылучацца
перакладчыкі нашых паэтаў і празаікаў
з мовы арыгінала.
Максім ЛАДЫМЕРАЎ.

з 5 лютага выдача карт-чэкаў пры
разліках карткамі стане неабавязковай. Цяпер квітанцыі аб правядзенні
аперацый будуць выдавацца арганізацыямі гандлю і сэрвісу толькі па
патрабаванні кліента.
Сяргей КУРКАЧ



Аўторак — самы небяспечны дзень
для ўдзельнікаў дарожнага руху ў Мінску
Пра гэта карэспандэнту БЕЛТА паведаміла старшы інспектар па агітацыі і прапагандзе АДАІ Фрунзенскага
РУУС Алена ВОЛЧАК.
Паводле статыстыкі, у студзені 2015 года найбольшая колькасць ДТЗ (8 з 32) зарэгістравана ў аўторак. У іх 7 чалавек былі
паранены і адзін загінуў. Найменшая колькасць дарожна-транспартных здарэнняў адбылася ў пятніцу (2) і ў нядзелю (2). Летась
сітуацыя была адваротнай: больш за ўсё аварый у студзені 2014
года здарылася ў пятніцу (15 з 73), менш за ўсё — у аўторак
(7)», — расказала Алена Волчак.
Найбольш аварыйным лічыцца час з 18.00 да 21.00. Сёлета
ўвечары здарылася 10 ДТЗ. Год таму больш за ўсё дарожнатранспартных здарэнняў адбылося з 15.00 да 18.00 (16).
У ДАІ адзначылі, што каля 20% ДТЗ у Мінску здараюцца па віне
пешаходаў. За студзень 2015 года ў горадзе па віне пешаходаў
здарылася 8 ДТЗ, у якіх загінулі 3 чалавекі, 7 атрымалі раненні.
Прычым 7 аварый адбылося па віне нецвярозых пешаходаў.
Государственное предприятие

«УКС Центрального района г. Минска»

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

от 04.02.2015 по объекту:
«Два многоэтажных жилых дома в квартале улиц
Карастояновой – Каховской – Азизова – Орловской
в г. Минске» 1-й этап – жилой дом № 4
по генплану (ул. Каховская, д. 37А)
Общеe количество квартир в доме – 68, реализуется 1 (одна)
трехкомнатная квартира, расположенная на 19 этаже, взамен
выбывшего участника долевого строительства, для граждан, не
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Общая площадь
квартиры 114,5 м2.
УНП 190508566

Квитанцию о приеме наличных денежных средств (страховых взносов)
формы 1СУ серии КС № 3590669 страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» считать недействительной в связи с утерей.

