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У пе ры яд пан дэ міі ста лі 

ак тыў на вы ка рыс тоў вац ца 

но выя фі нан са выя па слу гі, 

для ака зан ня якіх не трэ-

ба аса біс тая пры сут насць 

клі ен та.

Атры маць да вед ку 
аб сва іх да хо дах, 
се дзя чы на ка на пе

Дня мі най буй ней шы дэ па зі-

та рый кра і ны за бяс пе чыў роз-

ніч ным клі ен там но выя маг чы-

мас ці атры ман ня дэ па зі тар ных 

па слуг у дыс тан цый ным рэ-

жы ме. Ця пер у Бе ла рус бан ку 

ў сіс тэ ме «Ін тэр нэт-бан кінг» 

уве дзе ны сэр віс афарм лен ня 

за пы таў на атры ман не вы піс кі 

па ра хун ку «дэ по» і да вед кі аб 

атры ма ных клі ен там да хо дах па 

каш тоў ных па пе рах.

Для атры ман ня афі цый ных 

да ку мен таў у да чы нен ні да каш-

тоў ных па пер не па тра бу ец ца 

на вед ван не бан каў скай уста-

но вы. На пад ста ве элект рон-

на га за пы ту дэ па зі та рый бан-

ка афор міць іх на па пя ро вым 

нось бі це і на кі руе да ку мен ты 

за каз ным ліс том на па зна ча ны 

клі ен там ад рас.

Ука ра нен не та кой тэх на ло гіі 

з'яў ля ец ца яшчэ ад ным кро кам 

ліч ба ві за цыі дзей нас ці бан ка па 

ака зан ні па слуг на рын ку каш-

тоў ных па пер — клі ен там ужо 

да ступ ная маг чы масць у рэ жы-

ме ан лайн на бы ваць аб лі га цыі 

бан ка і асоб ных кар па ра тыў ных 

эмі тэн таў, а так са ма ад кры ваць 

ра ху нак «дэ по» і са чыць за яго 

ста нам.

Най мен шыя стра ты 
кэ шу

Раз ві тая сет ка Бе ла рус-

бан ка і бан каў-парт нё раў дае 

клі ен там шы ро кія маг чы мас ці 

для зняц ця на яў ных гра шо вых 

срод каў у лю бым го ра дзе Бе-

ла ру сі. Тры маль ні кі бан каў скіх 

пла цеж ных кар так гэ та га бан-

ка мо гуць без спаг нан ня ўзна-

га ро джан ня зды маць на яў ныя 

гра шо выя срод кі ў ад дзя лен нях 

Бе ла рус бан ка, а так са ма круг-

ла су тач на ў бан ка ма тах Бе ла-

рус бан ка і бан каў-парт нё раў: 

ААТ «БПС-Ашчад банк» і ААТ 

«Бе ла грап рам банк».

Акра мя та го, зняць на яў-

ныя гра шо выя срод кі па карт-

цы бан ка маг чы ма і ў сет цы 

бан ка ма таў ін шых бан каў. 

Пры гэ тым звяр та ем ва шу 

ўва гу, што за пра вя дзен не та-

кой апе ра цыі бу дзе спа га няц-

ца ўзна га ро джан не — 2,5 % 

ад су мы гра шо вых срод каў 

(мі ні маль на 3 адзін кі ва лю ты 

(до лар, еў ра), 110 ра сій скіх 

руб лёў, 3 бе ла рус кія руб лі; па 

па карт цы БЕЛ КАРТ для вы ка-

ры стан ня толь кі на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі — мі ні маль ная ўзна-

га ро да — 0,50 бе ла рус ка га 

руб ля).

Ма са ва па вы ша юц ца 
стаў кі па ўкла дах

З 25 жніў ня Бе ла рус банк 

уста наў лі вае па вы ша ныя стаў-

кі па тэр мі но вых бан каў скіх 

укла дах у бе ла рус кіх руб лях, 

якія ад кры ва юц ца на на ва. Што 

да ты чыц ца фік са ва най стаў кі 

бан ка, то ба за вы дэ па зіт «Кла-

сік Без ад зыў ны Яр кі» ця пер 

пра па ну ец ца за 12,5 % га да-

вых, «Кла сік Без ад зыў ны Яр кі 

Оn-lіnе» — 12,51 %, «Вяс но вы 

(вер сія 2.0)» — 12,5 %, «Ін тэр-

нэт-дэ па зіт Вяс но вы (вер сія 

2.0)» — 12,51 % га да вых.

Па вы сі ла ся і лі ней ка ад зыў-

ных укла даў тэр мі нам 3—7 ме-

ся цаў: ця пер іх маг чы ма за ха-

ваць, да да ючы да су мы дэ па зі ту 

ад 11,1 % да 11,41 % га да вых. 

Больш за ўсё ця пер мож на атры-

маць «на ва ру» з без ад зыў ных 

укла даў. Яны пра па ну юц ца на 

тэр мін ад 9 ме ся цаў да пя ці га-

доў. Мі ні маль ная стаў ка па та кіх 

дэ па зі тах скла дае 12,2 % га да-

вых, а мак сі маль ная — 13,5 %. 

Праў да, гэ та бу дзе злёг ку гіб кая 

пра цэнт ная стаў ка, бо яна бу дзе 

за ле жаць ад та ко га па каз чы ка 

Нац бан ка, як СКА (стаў ка крэ-

ды ту авер найт).

Сяр гей КУР КАЧ.

У на шай кра i не ўсту пi лi ў сi лу 

па ла жэн нi Дэ крэ та Прэ зi дэн та 

Рэс пуб лi кi Бе ла русь ад 21 мая 

2020 го да № 2, дзе пра ду гледж-

ва ец ца спра шчэн не пра цэ ду ры 

на кла дан ня спаг нан ня на за кла-

дзе ную ма ё масць i яго рэа лi за-

цыi юры дыч ны мi асо ба мi, якiя 

не з'яў ля юц ца мiк ра фi нан са вы-

мi ар га нi за цы я мi. Гэ тую iн фар-

ма цыю па ве да мi ла прэс-служ ба 

На цы я наль на га бан ка кра i ны.

У да ку мен це га во рыц ца, што да 

ўка за ных юры дыч ных асоб ад но сяц ца 

дзяр жаў ныя юры дыч ныя асо бы, якiя 

аказ ва юць бы та выя па слу гi на сель нiц-

тву i за рэ гiст ра ва ныя ў сель скай мяс-

цо вас цi, а так са ма якiя ажыц цяў ля юць 

скуп ку каш тоў ных ме та лаў i ка мя нёў 

для па паў нен ня Дзяр жаў на га фон ду 

каш тоў ных ме та лаў i каш тоў ных ка-

мя нёў Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

У ад па вед нас цi з дэ крэ там юры-

дыч ныя асо бы, якiя не з'яў ля юц ца 

мiк ра фi нан са вы мi ар га нi за цы я мi, але 

ма юць пра ва ажыц цяў ляць ад па вед-

ную дзей насць, на дзе ле ны пра вам 

у вы пад ку не вяр тан ня мiк ра па зы кi, 

за бяс пе ча най за кла дам, са ма стой на 

на клас цi спаг нан не на за кла дзе ную 

ру хо мую ма ё масць кош там менш за 

100 ба за вых ве лi чынь i яе рэа лi за-

ваць. За ўва жым, ра ней та кое пра-

ва бы ло да дзе на толь кi ка мер цый-

ным мiк ра фi нан са вым ар га нi за цы ям 

(лам бар дам). Акра мя та го, дэ крэ там 

вы зна ча ец ца, што па ра дак ажыц цяў-

лен ня лам бар да мi i юры дыч ны мi асо-

ба мi, якiя ма юць пра ва ажыц цяў ляць 

мiк ра фi нан са вую дзей насць, апе ра-

цый з каш тоў ны мi ме та ла мi i каш тоў-

ны мi ка мя ня мi вы зна ча ец ца Мi нiс тэр-

ствам фi нан саў.

Што гэ та дае? Ця пер i на гэ тыя 

юры дыч ныя асо бы, якiя аказ ва юць 

бы та выя па слу гi i скуп ля юць каш-

тоў ныя ме та лы i каш тоў ныя ка мя нi, 

рас паў сюдж ва юц ца нор мы пра вi лаў 

са ма стой на га на кла дан ня спаг нан ня 

на ру хо мую ма ё масць, якая пры зна-

ча на для аса бiс та га, ся мей на га або 

хат ня га вы ка ры стан ня, якой за бяс пе-

ча на вы ка нан не аба вя за цель стваў па 

да мо ве мiк ра па зы кi i су ма ацэн кi якой 

не пе ра вы шае 100 ба за вых ве лi чынь, 

а так са ма яе са ма стой най рэа лi за-

цыi, уста ноў ле ныя для ка мер цый ных 

мiк ра фi нан са вых ар га нi за цый (лам-

бар даў).

У Нац бан ку лi чаць, што спра шчэн-

не пра цэ ду ры на кла дан ня спаг нан ня 

на за кла дзе ную i не вы куп ле ную ма ё -

масць i яе рэа лi за цыi па вы сiць цi ка-

васць юры дыч ных асоб, якiя аказ ва-

юць бы та выя па слу гi i ажыц цяў ля юць 

скуп ку каш тоў ных ме та лаў i каш тоў-

ных ка мя нёў, да вы да чы гра ма дзя нам 

мiк ра па зык. Гэ та, у сваю чар гу, бу-

дзе спры яць па вы шэн ню да ступ нас-

цi на зва най фi нан са вай па слу гi для 

на сель нiц тва.

Сяр гей КУР КАЧ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

У Мі ніс тэр стве ахо вы зда роўя 

звяр ну лі ўва гу, што най перш не-

бяс пе ку то іць спа лу чэн не ка ра-

на ві рус най ін фек цыі COVІD-19 і 

се зон на га гры пу. Абод ва ві ру сы 

не спры яль на ўздзей ні ча юць, перш 

за ўсё, на лё гач ную ткан ку, вы-

клі ка ю чы пнеў ма ніі. Да ка за ным 

з'яў ля ец ца раз віц цё пас ля гры пу 

та кіх ус клад нен няў, як мі я кар дыт, 

сі ну сіт, атыт, тра хе іт, ме нін гіт, эн-

цэ фа літ, мі я зіт і ін шыя, якія мо гуць 

скон чыц ца не спры яль на. Абедз ве 

ін фек цыі дрэн на ўплы ва юць на 

лю бо га ча ла ве ка, але най больш 

не бяс печ ныя для лю дзей ста рэй-

ша га ўзрос ту, ця жар ных жан чын і 

асоб з лю бы мі хра ніч ны мі за хвор-

ван ня мі.

Па куль у нас ня ма маг чы-

мас ці аба ра ніц ца ад ін фек цыі 

COVІD-19 з да па мо гай вак-

цы ны, але кож ны мо жа да па-

маг чы са бе не за хва рэць на 

грып, зра біў шы пра фі лак тыч-

ную пры шчэп ку.

— Шмат лі кія не за леж ныя да-

сле да ван ні і ана лі зы між на род на га 

ўзроў ню да каз ва юць без умоў ную 

вы га ду вак цы на цыі су праць гры-

пу. Ка рысць тут най перш ін ды ві ду-

аль ная, бо 7—9 ча ла век з кож ных 

10 пры шчэп ле ных не за хва рэ юць 

на грып. Ка лі ж пры шчэп ле ны ча-

ла век усё-та кі за ра зіц ца, то за-

хвор ван не не бу дзе пра ця каць у 

цяж кай фор ме: та кі ча ла век менш 

дзён пра вя дзе на баль ніч ным, у 

яго не ра за ўюц ца ўсклад нен ні, 

якія пры вод зяць да не па жа да ных 

вы ні каў. Але карысць яшчэ і гра-

мад ская, бо вак цы на цыя на шмат 

тан ней шая за ля чэн не, пра ду хі ляе 

ве лі зар ную на груз ку на ме ды цын-

скія ўста но вы ў пе ры яд узды му 

за хва раль нас ці, што на бы вае ў 

ця пе раш ніх умо вах асаб лі вае зна-

чэн не, — пад крэс лі ва юць у мі ніс-

тэр стве.

У СЁ ЛЕТ НЯЙ 
ВАК ЦЫ НЕ ЗА МЯ НІ ЛІ 
ТРЫ КАМ ПА НЕ НТЫ

Вя до ма, што ві ру сы гры пу па-

ста ян на му ці ру юць. За іх улас ці-

вас ця мі на зі ра юць на цы я наль ныя 

і між на род ныя ла ба ра то рыі і цэнт-

ры — яны пра вод зяць гла баль нае 

праг на за ван не і вы свят ля юць, якія 

шта мы ві ру саў бу дуць лі дзі ра ваць у 

гэ тым се зо не, а вы твор цы ўклю ча-

юць гэ тыя шта мы ў са стаў вак цын. 

Дык вось у 2020 го дзе спе цы яль ная 

ка мі сія Су свет най ар га ні за цыі ахо-

вы зда роўя за мя ні ла ад ра зу тры 

кам па не нты вак цын, рэ ка мен да ва-

ных для се зо ну 2020/2021.

Для ўсіх вы твор цаў рэ ка мен-

да ва ны на ступ ны кан чат ко вы са-

стаў трох кам па не нтных се зон ных 

вак цын су праць гры пу для вы ка-

ры стан ня ў се зо не 2020/2021 у 

Паў ноч ным паў шар'і: ві рус, па-

доб ны да A / Guangdong-Maonan 

/ SWL1536 / 2019 (H1N1) pdm09; 

ві рус, па доб ны да A / Hong Kong 

/ 2671/2019 (H3N2); ві рус, па доб-

ны да B / Washіngton / 02/2019 (B / 

Vіctorіa lіneage). У са стаў ча ты рох-

кам па не нтных вак цын уклю ча ны 

яшчэ адзін кам па нент (ана ла гіч ны 

вак цы не ў се зо не 2019/2020): ві рус, 

па доб ны на B / Phuket / 3073/2013 

(B / Yamagata lіneage).

Спе цы я ліс ты на гад ва юць, што 

вак цы на цыя су праць гры пу па-

трэб на ўсім. У тым лі ку яе мож-

на ра біць і дзе цям, па чы на ю чы з 

шас ці ме сяч ных і да лей без аб ме-

жа ван ня ўзрос ту (пры ад сут нас ці 

су праць па ка зан няў).

ПАД РЫХ ТОЎ КІ 
ПЕ РАД 
ПРЫ ШЧЭП КАЙ 
НЕ ПА ТРА БУ ЕЦ ЦА

Спе цы яль на га аб сле да ван-

ня або ме ды ка мен тоз най пад-

рых тоў кі пе рад пры шчэп кай 

не па тра бу ец ца. Адзі ным аб са-

лют ным су праць па ка зан нем да 

пры шчэп кі су праць гры пу з'яў ля-

ец ца цяж кая алер гіч ная рэ ак цыя 

(на прык лад, ана фі лак тыч ны шок) 

на па пя рэд нюю до зу вак цы ны, 

што су стра ка ец ца вель мі рэд-

ка (па звест ках з лі та ра ту ры — 

0,07 вы пад ку на 100 ты сяч доз), 

пры чым пе ра важ на на ўвя дзен не 

«жы вых» вак цын. У су вя зі з та кой 

ніз кай час та той гэ тых рэ ак цый і 

не вы ка ры стан нем у прак ты цы ў 

апош нія га ды «жы вых» су праць-

гры поз ных вак цын мож на ка заць 

аб прак тыч най ад сут нас ці асоб, 

якія ма юць аб са лют ныя ме ды цын-

скія су праць па ка зан ні.

Ад клас ці вак цы на цыю ме-

ды кі ра яць, ка лі ў вас цяж кае 

вост рае за хвор ван не ці аб-

васт ры ла ся хра ніч ная хва-

ро ба. Але гэ та не пад ста ва 

ад мо віц ца ад пры шчэп кі, а 

ўся го толь кі на го да зра біць 

яе паз ней. У лю бым вы пад ку 

ўрач пры зна чыць пра цэ ду ру 

толь кі пас ля та го, як ацэ ніць 

ваш стан, анам нез і ўлі чыць 

маг чы мыя су праць па ка зан ні.

У Мі ніс тэр стве ахо вы зда роўя 

на гад ва юць, што зра біць пры шчэп-

кі ўся му на сель ніц тву ў лю бой кра і-

не за 2–3 ме ся цы не маг чы ма. Та му 

Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда-

роўя рэ ка мен дуе ў якас ці мі ні маль-

най за да чы аха піць не менш за 75 % 

на сель ніц тва з груп ры зы кі. У пер-

шую чар гу гэ та дзе ці ва ўзрос це 

ад шас ці ме ся цаў да трох га доў, 

усе дзе ці ад трох га доў і да рос лыя 

з хра ніч ны мі за хвор ван ня мі і іму-

на дэ фі цыт ны мі ста на мі, асо бы, 

ста рэй шыя за 65 га доў, ця жар ныя 

жан чы ны, ме ды цын скія і фар ма-

цэў тыч ныя ра бот ні кі, дзе ці і да рос-

лыя, якія зна хо дзяц ца ва ўста но вах 

з круг ла су тач ным рэ жы мам зна-

хо джан ня, ра бот ні кі дзяр жаў ных 

ор га наў, якія за бяс печ ва юць бяс-

пе ку дзяр жа вы і жыц ця дзей насць 

на сель ніц тва. Акра мя гэ та га, вак-

цы на цыя важ ная для ра бот ні каў 

«гра мад скіх» сфер дзей нас ці — 

аду ка цыі, ганд лю, гра мад ска га хар-

ча ван ня, гра мад ска га транс пар ту, 

ка му наль най сфе ры.

ПЛА НУ ЕЦ ЦА 
ПРЫ ШЧА ПІЦЬ 
40 % НА СЕЛЬ НІЦ ТВА

У 2020 го дзе ў на шай кра і не пла-

ну ец ца пры шча піць не менш за 40 % 

ад уся го на сель ніц тва і не менш за 

75 % з пе ра лі ча ных груп ры зы кі.

Ап ты маль ны эфект за хоў ва ец-

ца на пра ця гу пер шых трох—шас-

ці ме ся цаў пас ля пры шчэп кі. Та му 

тэр мі ны вак цы на цыі на кі ра ва ны на 

да сяг нен не мак сі маль на га ўзроў ню 

ахо вы ў пік рэ спі ра тор ных ін фек-

цый, які звы чай на пры па дае на лю-

ты—са ка вік. Вак цы на цыя з ве рас-

ня да ліс та па да за бяс печ вае ахо ву 

на пра ця гу пі ка ва га се зо на.

— Іс нуе шэ раг на ву ко вых звес-

так пра тое, што пры шчэп ка ад гры-

пу мо жа ака заць ста ноў чы эфект 

у пра ду хі лен ні ін фек цыі COVІD-19. 

Вак цы на цыя су час ны мі ад' ювант-

ны мі вак цы на мі су пра ва джа ец ца не 

толь кі фар мі ра ван нем спе цы фіч ных 

ан ты цел да шта маў ві ру са гры пу, 

але і ран няй ак ты ва цы яй кле тач-

ных ме ха ніз маў су праць ві рус на га 

імун на га ад ка зу, які пры во дзіць да 

зні жэн ня за хва раль нас ці на грып і 

ВРІ, і, цал кам ве ра год на, на ка ра-

на ві рус ную ін фек цыю, — звяр та-

юць ува гу ў ад дзе ле гі гі е ны, эпі дэ-

мі я ло гіі і пра фі лак ты кі Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя.

Ня ма су мнен няў, што вак цы на цыя 

су праць гры пу гэ тай во сен ню бу дзе 

важ ней шая, чым ка лі-не будзь ра-

ней. «Яна за бяс печ вае ін ды ві ду аль -

ную пе ра ва гу для ва ша га зда роўя, 

пра ду хі ля ю чы за хвор ван не на грып, 
зні жа ю чы ця жар хва ро бы і ры зы ку 
маг чы май шпі та лі за цыі. Пры шчэп ка 

су праць гры пу па мен шыць агуль нае 

ўздзе ян не рэ спі ра тор ных за хвор-

ван няў на на сель ніц тва і на груз ку 

на сіс тэ му ахо вы зда роўя пад час 

цыр ку ля цыі ін фек цыі COVІD-19», — 

за явіў на прэс-бры фін гу ды рэк тар 

Еў ра пей ска га рэ гі я наль на га бю ро 

СА АЗ Ханс Клю ге.

Але на КРА ВЕЦ.

Вак цы на цыя су праць гры пу пач нец ца ў ве рас ні

Гро шыГро шы ПА ШЫ РА ЮЦ ЦА МАГ ЧЫ МАС ЦІ 
ПА ДЫС ТАН ЦЫЙ НЫМ ДЭ ПА ЗІ ТАР НЫМ АБ СЛУ ГОЎ ВАН НІ

Ню ан сыНю ан сы

Рэа лi за ваць за клад 
ця пер мо гуць не толь кi лам бар ды

Ня ма су мнен няў, 
што вак цы на цыя су праць 
гры пу гэ тай во сен ню бу дзе 
важ ней шая, чым ка лі-не будзь 
ра ней.


