
Ура чы па ўсiм све це за пус цi лi флэш моб #StayAtHome. 

Ме ды кi фа та гра фу юц ца з пост ара мi, дзе на пi са на: «Мы 

за ста ём ся на ра бо це для вас, а вы за ста вай це до ма для 

нас». Пад тры ма лi iдэю i ай чын ныя спе цы я лiс ты. Флэш-

моб, як ад зна ча юць бе ла рус кiя ме ды кi, ары ен та ва ны на 

па жы лых лю дзей, па цы ен таў з хра нiч ны мi за хвор ван ня мi 

i тых, хто пры быў з за меж жа. Ме на вi та гэ тыя ка тэ го рыi ў 

пер шую чар гу па вiн ны пры трым лi вац ца пра вiл са ма iза ля-

цыi. Але на ват не каль кi дзён не вы хо дзiць з до му вель мi 

цяж ка, а чымсь цi ся бе за няць на два i больш тыд нi амаль 

не рэ аль на. Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» пад рых та ва лi свае 

пра па но вы для тых, хто вы ра шыў #застаццадома.

Са ма аду ка вац ца
Ус па мi най це, коль кi ўжо ра зоў з па чат ку го да вы абя ца лi 

са бе па чаць ву чыць цi пад цяг ваць за меж ную мо ву? Эпi дэ мiя 

«вы дзе лi ла» вам час для гэ та га. На да па мо гу прый дуць раз на-

стай ныя ма бiль ныя пра гра мы i сай ты ў за леж нас цi ад уз роў ню 

i па тра ба ван няў. Мар кет ма бiль ных пра грам па ра iць гуль нi, 

аў ды я за пi сы, кнi гi i прак ты ка ван нi для вуч няў роз на га ўзрос ту 

i ўзроў ню ва ло дан ня мо вай. Пад час эпi дэ мii ад кры лi пад пiс ку 

на бяс плат най асно ве за меж ныя плат фор мы з раз на стай ны мi 

лек цы я мi i аду ка цый ны мi кур са мi. Шу кай це курс па iн та рэ сах 

на пля цоў ках Сoursera, Mooc, Arzamas.

Cхадзiць у му зей
Дак лад ней, у яго ан лайн-вер сiю. Свае вiр ту аль ныя дзве ры 

ад чы ня юць Эр мi таж, Дзяр жаў ны рус кi му зей, па рыж скi Луўр, 

га ле рэя Уфi цы ў Фла рэн цыi, Бры тан скi му зей, му зей Пра да ў 

Мад ры дзе, му зеi Ва ты ка на, Сiкс цiн ская ка пэ ла, «Мет ра по лi тан» 

у Нью-Ёр ку i iн шыя.

Гля дзець кi но i се ры я лы...
Да двух пер шых пунк таў звер нуц ца тыя, ка му на да ку чыў 

звык лы ад па чы нак пе рад тэ ле эк ра на мi. Iн тэр нэт-су поль насць 

жар туе, што на эпi дэ мii най больш за раб ля юць вы твор цы ту а-

лет най па пе ры, грэч кi i плат ныя плат фор мы до сту пу да фiль маў. 

Але не ка то рыя з iх злi тас цi вi лi ся i ча со ва да зво лi лi бяс плат на 

(або са знiж кай) гля дзець па пу ляр ныя се ры я лы i фiль мы. Ся род 

та кiх «Кинопоиск HD», Okko, ivi.

...або опе ру цi ба лет
Су свет на вя до мыя па ста ноў кi — у ан лайн-рэ жы ме. Бяс плат-

ныя стры мы анан са ва ла Мет ра по лi тан опе ра, за рэ гiст ра ваў шы-

ся, мож на па зна ё мiц ца з пра гра май Вен скай опе ры. Вя лi кi тэ атр 

Ра сii так са ма пад клю чыў ся да ак цыi i бу дзе бяс плат на па каз ваць 

свае ба ле ты да 19 кра са вi ка.

Два сяб ры, пра гра мiст i ды зай нер, ства ры лi кар ту ядо ма.бел. 

Яна па каз вае, хто за стаў ся до ма на са ма iза ля цыi. Да даць 

ся бе на кар ту маг чы ма з да па мо гай «Тэ ле гра ма». Ад зна-

чы лi ся бе ўжо больш за 3000 ча ла век.

Пры брац ца да Вя лi ка дня
Аба вяз ко вы ры ту ал у пад рых тоў цы да га лоў на га свя та ўсiх 

вер нi каў — на вя дзен не па рад ку не толь кi ў ду шы, але i ў ква-

тэ ры. Па тра ды цыi, мно гiя ро бяць гэ та ў Чыс ты чац вер, якi па 

цар коў ных ка но нах з пры бор кай нi чо га агуль на га не мае. Але за 

адзiн дзень ге не раль ную пры бор ку зра бiць амаль не маг чы ма. 

Та му ра iм ска рыс тац ца воль ным ча сам ця пер. Мае сэнс склас цi 

аса бiс ты план, дзе па зна чыць усе не аб ход ныя пунк ты. Па чы на-

юць пры бi раць са сто лi, за кан чва юць пад ло гай. А ка лi ўзяц ца за 

кух ню, раз бор i пе ра гляд адзен ня, то тут i ка ран цi ну не хо пiць, 

каб усё пры вес цi ў iдэа льны па ра дак!

Вы рас цiць ра са ду
Дач нi кам ра iм пад час са ма iза ля цыi па кла па цiц ца пра бу ду чы 

ўра джай. Маг чы ма, мно гiя вы се я лi та ма ты, пер цы, бак ла жа ны 

яшчэ ў лю тым. Са ма iза ля цыя — час для тых, хто гэ та га яшчэ 

не зра бiў. Па са дзi це на ра са ду i квет кi, пе ра гледзь це цы бу лi-

ны рас лiн i кус тоў. Ад ра ман туй це дач ны iн стру мент. Больш, 

без умоў на, па шчас цi ла тым, хто жы ве ва ўлас ных ся дзiб ных 

да мах: уста ля ва ла ся са праў ды вес на вое на двор'е, та му мож на 

па чаць доб ра ўпа рад ка ван не сва iх участ каў.

Не за бы ва ем пра спар тыў ныя прак ты ка ван нi (youtube ў да-

па мо гу), цi ка выя смач ныя на вiн кi ў ме ню, сай ты зна ём стваў, 

скайп-раз мо вы з сяб ра мi. I, ка неш не, чы тай це «Звяз ду», бо i 

мы за ста ём ся на ра бо це для вас.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ЧЫМ СЯ БЕ ЗА НЯЦЬ 
НА СА МА IЗА ЛЯ ЦЫI?

ВІ РУС У РО ЛІ ТЫ РА НА
Сім ва ліч на, што сло ва «ка-

ран цін» пай шло ад італь ян ска га 

quaranta gіornі — у пе ра кла дзе 

«со рак дзён». Яно бы ло ўпер-

шы ню вы ка ры ста на ў XІV ста-

год дзі ў Ве не цыі (!) для ад тэр-

мі ноў кі ўва хо ду ў порт ка раб лёў, 

якія пры бы ва юць з ін шых кра ін. 

Ме на ві та на та кі тэр мін усе суд-

ны па він ны бы лі стаць на якар 

на ад па вед най ад лег лас ці ад 

бе ра га, пе рад тым як змо гуць 

раз гру жац ца.

Сё ле та ме на ві та Іта лія рас-

па ча ла са мыя жорст кія ў Еў ро-

пе ме ры, па са дзіў шы на ка ран-

цін усю кра і ну з на сель ніц твам 

60 міль ё наў ча ла век. За кры-

тыя ўсе кра мы, акра мя су пер-

мар ке таў і ап тэк. Гра мад скія 

ме ра пры ем ствы за ба ро не ны, 

лю дзям рэ ка мен ду юць не вы-

хо дзіць без па трэ бы з ха ты. 

Шко лы і ўні вер сі тэ ты не пра цу-

юць. «Уста ля ва ла ся дык та ту ра, 

і ў ро лі ты ра на вы сту пае ві рус, 

які ад мя ніў по ціс кі ру кі і па ца-

лун кі, вя чэ ры з сяб ра мі, вы піў кі, 

кан цэр ты, Ла Ска ла», — на пі саў 

пра фе сар мік ра бія ло гіі і ві ру са-

ло гіі ўні вер сі тэ та Сан-Ра фа эль у 

Мі ла не док тар Ра бер та Бу ры я ні 

ў «Тві тэ ры».

Ула ды еў ра пей скіх кра ін сле-

дам за Іта лі яй так са ма ўвя лі ў 

ся бе жорст кія ме ры. У Іс па ніі 

ўрад аб вяс ціў рэ жым над звы-

чай най сі ту а цыі. Тут за раз на-

ват больш тры вож ная эпі дэ мі я-

 ла гіч ная сі ту а цыя, чым у Іта ліі. 

За кры ты дзі ця чыя пля цоў кі, 

дзярж уста но вы, ба ры і рэ ста-

ра ны. Пра цу юць толь кі пра дук-

то выя кра мы і ап тэ кі. Іс пан цы 

амаль не вы хо дзяць на ву лі цу. 

Па лі цыя пра вя рае ў лю дзей на 

ву лі цах да зволь ныя да ку мен ты 

на пе ра мя шчэн не. Ка лі ня ма 

важ кай пры чы ны для вы ха ду на 

ву лі цу — мо гуць аштра фа ваць 

ці на ват арыш та ваць.

Прэм' ер-мі ністр Вя лі ка бры-

та ніі Бо рыс Джон сан аб вяс ціў 

у кра і не ка ран цін на тры тыд ні. 

Жы ха ры ка ра леў ства мо гуць 

ха дзіць у кра мы, ад нак ра біць 

гэ та не аб ход на як ма га ра дзей. 

Так са ма адзін раз на дзень да-

зва ля ец ца па кі нуць дом, каб 

за няц ца спор там на све жым 

па вет ры. За ба ро не на збі рац ца 

гру па мі больш двух ча ла век, 

ка лі га вор ка не ідзе аб лю дзях, 

якія жы вуць ра зам. У той жа 

час да зво ле на па кі даць да мы 

з лю бых ме ды цын скіх пры чын, 

каб ака заць да па мо гу. Акра мя 

гэ та га, та бу не ўжы ва ец ца, ка лі 

трэ ба вы хо дзіць для па ез дак 

на ра бо ту. За вы ка нан нем ура-

да вых ін струк цый со чыць па-

лі цыя.

У Гер ма ніі лю дзям нель га збі-

рац ца на ват утра іх. Вы клю чэн не 

зра бі лі толь кі для сва я коў. Са ма 

канц лер ФРГ Ан ге ла Мер кель 

доб ра ах вот на ад пра ві ла ся на 

ка ран цін. Ва ўра ча, які ра біў ёй 

пры шчэп ку, вы яві лі ка ра на ві рус. 

Штраф за па ру шэн не за ба ро ны 

на з'яў лен не ў гра мад скіх мес-

цах і кан такт з людзь мі мо жа 

да ся гаць 25 ты сяч еў ра, пі ша 

ня мец кае вы дан не Dіe Welt.

Іран увёў поў ны ка ран цін у 

эпі цэнт ры ка ра на ві ру са — пра-

він цыі Кум на поў на чы кра і ны. 

Ула ды ўста ля ва лі ме ды цын скія 

блок пос ты і про сяць лю дзей ад-

мо віц ца ад па ез дак. Са удаў ская 

Ара вія ўвя ла ка ран цін у Эль-Ка-

ты фе, дзе за рэ гіст ра ва на больш 

за ўсё вы пад каў за ра жэн ня ка-

ра на ві ру сам. У Япо ніі шко лы за-

кры ты да кра са ві ка, па доб ныя 

ме ры пры ня ты ў ін шых кра і нах 

Азіі і на Бліз кім Ус хо дзе. Па 

звест ках ЮНЕС КА, у вы ні ку за-

крыц ця аду ка цый ных уста ноў у 

29 кра і нах ву чо бу спы ні лі больш 

за 330 міль ё наў школь ні каў і 

60 міль ё наў сту дэн таў.

ГВАЛТ І ТЭ КІ ЛА
У Поль шчы ўжо рас пра ца ва-

лі ма біль ную пра гра му, у якой 

лю дзі аба вя за ны да ваць спра-

ва зда чу аб тым, як ся дзяць на 

ка ран ці не. А ка лі яны пра пус ці лі 

за пыт і не вы сла лі сэл фі — да 

іх на кі роў ва ец ца па лі цыя. Мі ніс-

тэр ства ахо вы зда роўя Чэ хіі рас-

пра ца ва ла но вую кан цэп цыю 

«ін тэ ле кту аль на га ка ран ці ну», 

які мо жа ўсту піць у сі лу ў па-

чат ку кра са ві ка. Аб гэ тым дня-

мі за явіў кі раў нік Цэнт раль на га 

кры зіс на га шта ба кра і ны Ра ман 

Пры му ла, пе рад ае «Чэш скае 

ра дыё». У пры ват нас ці, мяр ку-

ец ца, што за ін фі цы ра ва ны мі 

бу дзе ўста ноў ле ны кант роль, 

ула ды атры ма юць поў нае пра ва 

на ад соч ван не іх пе ра мя шчэн-

няў па ма біль ным тэ ле фо не, 

а так са ма бу дуць кант ра ля ваць 

пла ця жы па бан каў скай карт цы. 

Кі раў нік Цэнт раль на га кры зіс-

на га шта ба ўпэў не ны, што ў 

гэ тым вы пад ку па ру шаль ні ка 

ста не ляг чэй вы лі чыць, ад па-

вед на, бу дуць вы піс вац ца буй-

ныя штра фы за не вы ка нан не 

ка ран ці ну. На яго дум ку, гэ тая 

сіс тэ ма адзі на маг чы мая, «ка лі 

мы не хо чам тры маць усю рэс-

пуб лі ку ў ка ран ці не на пра ця гу 

вель мі доў га га ча су».

А ўтры маць на са мрэч вель мі 
ня прос та. На прык лад, у Нью-Ёр-

ку ад зна ча юць не ча ка ны па боч-

ны эфект ад рэ жы му са ма іза ля-

цыі — лю дзі па ча лі знач на больш 

піць і па чы на юць гэ та ра біць 

ра ней, чым звы чай на. Га рад скі 

пар тал Grub Street па ве да міў, 

што коль касць ка рыс таль ні каў 

пра грам для за мо вы спірт ных 

на по яў на дом па вя лі чы ла ся ў 

ра зы. За 72 га дзі ны ліч ба пад-

піс чы каў Drіzly вы рас ла на 450 

пра цэн таў (пры гэ тым у Брук лі-

не рост да сяг нуў не ве ра год ных 

750 %). «На зі раць за гэ тым бы-

ло дзіў на», — пры знаў ся пар та-

лу Скот Браўн, ге не раль ны ды-

рэк тар па мар ке тын гу Drіzly. Па 

ста тыс ты цы пра гра мы, жы ха ры 

Нью-Ёр ка куп ля юць у асноў ным 

ві но і га рэл ку, так са ма ся род за-

ка заў фі гу ру юць фран цуз скае 

шам пан скае і тэ кі ла. На спірт-

ное яны не ску пяц ца — ся рэд-

ні чэк Mіnіbar вы рас да $88. На 

еў ра пей скіх і аме ры кан скіх пля-

жах — на тоў пы ад па чы валь ні-

каў, з які мі спра бу юць спра віц ца 

ўла ды. «Мя не не спы няць, я бу ду 

пра цяг ваць ве ся ліц ца», — за я-

віў Бі-бі-сі адзін з па ру шаль ні каў 

ка ран ці ну.

Пас ля ўвя дзен ня іза ля цыі ў 

шэ ра гу кра ін ула ды за не па ко і -

лі ся па ве лі чэн нем коль кас ці вы-

пад каў хат ня га гвал ту. «У гру пе 

ры зы кі ця пер зна хо дзяц ца не 

толь кі сем'і, дзе ра ней ужо бы лі 

за фік са ва ны ад па вед ныя вы пад-

кі, але і тыя, хто ча со ва стра ціў 

за ро бак з-за пан дэ міі», — за яві-

ла на мес нік мі ніст ра ўнут ра ных 

спраў Укра і ны Ка ця ры на Паў-

лі чэн ка. Па ін фар ма цыі су пра-

цоў ні каў га ра чай лі ніі шта та Арэ-

гон (ЗША), за мі ну лы ты дзень 

коль касць зван коў па пы тан нях 

хат ня га гвал ту па вя лі чы ла ся 

ўдвая. «Зла чын цы па гра жа юць 

вы кі нуць сва іх ах вяр на ву лі цу, 

каб яны за хва рэ лі», — ад зна чыў 

кі раў нік пад раз дзя лен ня пар та-

ла Tіme.

У КОЖ НА ГА СВАЯ ВАЙ НА
Ка лі па раў ноў ваць з ас-

тат няй Еў ро пай, Шве цыя ідзе 

сва ім шля хам у су праць ста-

ян ні пан дэ міі, пі ша рэ пар цёр 

швед ска га тэ ле ка на ла SVT1 

Эры ка Б'ер стрэм. «У Шве цыі 

нам па-ра ней ша му да зво ле-

на сва бод на пе ра мя шчац ца, 

ха дзіць у рэ ста ра ны, кі на тэ-

ат ры і ад кры тыя спар тыў ныя 

за лы. Але гэ та за сна ва на на 

тым фак це, што шве ды пад-

па рад коў ва юц ца вы раз ным 

ін струк цы ям, якія рэ ка мен ду-

юць вы трым лі ваць са цы яль-

ную дыс тан цыю ад паў та ра да 

двух мет раў, час та мыць ру кі 

і пры най мен шых сімп то мах 
пра сту ды за ста вац ца до ма ў 
са ма іза ля цыі. Па жы лым і лю-
дзям, якія ўва хо дзяць у гру пу 
ры зы кі, так са ма рэ ка мен ду-
ец ца іза ля ваць ся бе», — пі ша 
Эры ка Б'ер стрэм.

Жур на ліст ка пры во дзіць сло-

вы экс пер та па аба ро не ад ін-

фек цый, у мі ну лым га лоў на га 

эпі дэ мі ё ла га Шве цыі Ёха на Гі се-

ке, які за клі каў лю дзей узяць ку-

ба чак ка вы, вый сці на вяс но вае 

сон ца і па ся дзець на лаў цы ў 

пар ку. Для зда роўя не бяс печ на 

за ста вац ца ў за кры тай пра сто-

ры, лі чыць Ёхан Гі се ке. Па зі цыя 

Шве цыі ў пы тан ні ка ран ці ну вы-

клі кае роз ныя мер ка ван ні. Ад ны 

яе кры ты ку юць, у пры ват нас ці 

за ад мо ву за чыняць на ка ран цін 

шко лы, ін шыя на зы ва юць узо-

рам для пе рай ман ня.

У Паўд нё вай Ка рэі, якая ад но-

сіц ца да гру пы кра ін, най больш 
па цяр пе лых ад COVІD-19, ула ды 

вя дуць ак тыў ную ба раць бу з ві-

ру сам, так са ма не звяр та ю чы ся 

да ка ран ці ну. Ула ды пра вя ра юць 

на за ра жэн не сот ні ты сяч пе ша-

хо даў на ву лі цах і кі роў цаў у ма-

шы нах і з да па мо гай ма біль ных 

тэ ле фо наў і спа да рож ні ка вых 

тэх на ло гій ад соч ва юць па тэн-

цый ных нось бі таў. Як вы ка заў ся 

прэ зі дэнт Паўд нё вай Ка рэі Мун 

Чжэ ін, гэ та са праўд ная вай на з 

па гро зай эпі дэ міі. Пры гэ тым, як 

за ўва жа юць экс пер ты, Се ул вы-

дат на ўсве дам ляе не аб ход насць 

ба лан су па між агрэ сіў ным стрым-

лі ван нем ві ру са і ты мі пе ра бо я мі, 

якія гэ та стрым лі ван не вы клі кае 

ў эка но мі цы і гра мад стве.

На дум ку із ра іль ска га пра фе-

са ра Юва ля Ноя Ха ра ры (аў тар 

бест се ле ра «Sapіens: Ка рот кая 

гіс то рыя ча ла вец тва»), яко га 

згад вае Fіnancіal Tіmes, ме на ві та 

ра шэн ні па ба раць бе з пан дэ мі-

яй вы зна чаць лёс усёй пла не ты 

на най блі жэй шую бу ду чы ню. 

Ён на зы вае гэ ты кры зіс са мым 

вя лі кім вы клі кам для ўся го па-

ка лен ня. Ха ра ры пе ра ка на ны, 

што ды ле ма па між пры ват нас-

цю і зда роў ем іл жы вая: ча ла-

вец тва па він на па тра ба ваць 

і та го, і та го. Ён лі чыць, што та кі 

па ды ход маг чы мы, і яго пра дэ-

ман стра ва ла тая ж Паўд нё вая 

Ка рэя. У гэ тым вы пад ку ўпор 

быў зроб ле ны на ўсе агуль нае 

тэс ці ра ван не, доб ра ах вот ную 

спра ва здач насць і су пра цоў-

ніц тва з доб ра ін фар ма ва най і 

свя до май гра мад скас цю. І гэ та, 

пе ра кон вае ён, маг чы ма ўсю-

ды — бо лю дзі са мі ра зу ме юць 

не бяс пе ку ві ру са і вы кон ва юць 

пра ві лы гі гі е ны.

Ін шае пы тан не, на якое па-

він на ад ка заць ча ла вец тва, — 

аб' яд нац ца або быць кож на му 

за ся бе. На дум ку Ха ра ры, ця-

пер гла ба лі за цыя да ла збой: 

у све це па нуе ха ос, і кож ны ўрад 

дзей ні чае са ма стой на. Пры ад-

сут нас ці су свет на га пла на дзе-

ян няў гэ та па доб на да па во дзі н 

дзя цей у па коі, ад куль пай шлі 

да рос лыя. Гіс то рык упэў не ны, 

што з пан дэ мі яй і су свет ным 

кры зі сам мож на спра віц ца толь-

кі ў тым вы пад ку, ка лі ўсе кра і ны 

бу дуць су пра цоў ні чаць. У пер-

шую чар гу га вор ка ідзе пра аб-

мен ін фар ма цы яй: урач у Мі ла не 

мо жа ра ні цай да ве дац ца неш та, 

што ўжо ўве ча ры вы ра туе жыц ці 

ў Тэ ге ра не. Урад Бры та ніі мо жа 

зра біць пра віль ны вы бар, па гу-

та рыў шы з ка рэй ца мі, якія ўжо 

су тык ну лі ся з па доб най праб-

ле май. Па гад нен не аб да зво ле 

па ез дак на ву коў цаў, ура чоў, 

жур на ліс таў вар та за ма ца ваць 

ад ра зу на гла баль ным уз роў ні.

СТРАХ МАЦ НЕЙ ШЫ 
ЗА ВІ РУС

Мно гія кра і ны, якія ўвя лі 

лак даўн, ужо за ду ма лі ся аб яго 

за вяр шэн ні. Прэ зі дэнт Бра зі ліі 

Жа ір Бал са на ру ў тэ ле ві зій ным 

зва ро це за явіў, што не бяс пе ка 

COVІD-19 за над та раз дзьму тая, 

а на цы я наль ныя СМІ імк нуц ца 

па се яць па ні ку і спра ва ка ваць 

ма са вую іс тэ рыю. «Так, ві рус 

з'я віў ся ў нас, мы зма га ем ся з 

ім, і хут ка ўсё прой дзе. Жыц цё 

па він на пра цяг вац ца, ра бо чыя 

мес цы па він ны быць за ха ва ны, 

мы па він ны вяр нуц ца да нар-

маль на га жыц ця», — за явіў ён. 

Прэ зі дэнт ЗША ў ін тэр в'ю Fox 

News за явіў, што ўжо да Вя лі-

ка дня (12 кра са ві ка) раз ліч вае 

«ад крыць кра і ну». Трамп так-

са ма на га даў, што ў Злу ча ных 

Шта тах што год ад гры пу па мі-

ра юць «ты ся чы лю дзей». «Але 

праз гэ та кож ны год мы не за-

кры ва ем кра і ну, — ска заў аме-

ры кан скі лі дар. — Ле кі, пра пі са-

ныя ця пер, гор шыя, чым праб ле-

ма, і, на маю дум ку, яшчэ больш 

лю дзей па мрэ, ка лі мы да зво лім 

уся му гэ та му пра цяг вац ца». Ле-

кі, аб якіх ка жа Трамп, — гэ та і 

ёсць рэ жым лак даў на.

Сваё мер ка ван не на гэ ты 

конт вы ка за лі і ме ды цын скія 

экс пер ты. На іх дум ку, «за лег чы 

на дно» — зу сім не вы ра шэн не 

праб ле мы. Ге не раль ны ды рэк-

тар Су свет най ар га ні за цыі ахо-

вы зда роўя пры знаў ка ран цін 

не эфек тыў ным у ба раць бе з 

ка ра на ві ру сам. Тэд рас Ад ха ном 

Геб рэ е сус за клі каў зра біць упор 

на раз віц цё сіс тэ мы ахо вы зда-

роўя і на ву чан не мед пер са на лу, 

вы яў лен не ўсіх ін фі цы ра ва ных, 

па ве лі чэн не коль кас ці тэс таў на 

ка ра на ві рус і ад соч ван не кан-

так таў хво рых. Кра і нам, якія 

ўвя лі лак даўн, вар та вы ка рыс-

тоў ваць гэ ты час для ата кі на 

ві рус, па ра іў кі раў нік СА АЗ.

Усе агуль ны ка ран цін па ўсім 

све це мо жа ака зац ца больш 

не бяс печ ным у да лё кай перс-

пек ты ве, чым сва бод нае рас-

паў сюдж ван не ка ра на ві ру са. 

Ад па вед нае мер ка ван не вы ка-

заў у ка лон цы для Stat пра фе-

сар ме ды цы ны Стэн фард ска га 

ўні вер сі тэ та Джон Іа я ні дыс, на-

зваў шы тое, што ад бы ва ец ца, 

іра цы я наль ным. На яго дум ку, 

у гра мад ства ня ма ра шэн ня ад-

нос на та го, як доў га кра і ны мо-

гуць тры маць лю дзей у ка ран-

ці не без сур' ёз ных на ступ стваў 

для эка но мі кі, гра мад ства і псі-

хіч на га зда роўя на сель ніц тва.

Па сло вах стар ша га са вет ні ка 

кі раў ні ка СА АЗ док та ра Бру са 

Эй лвар да, які кі ра ваў рас сле-

да ван нем аб ста він уз нік нен ня 

эпі дэ міі ў пра він цыі Ху бэй (якая, 

да рэ чы, ужо зды мае ка ран цін), 

свет яшчэ як след не вы ву чыў кі-

тай скі ўрок. «У Кі таі мы вы яві лі, 

што ўся спра ва ў хут ка сці. Рэ-

спі ра тор нае за хвор ван не, пры-

нам сі та кое, мож на ўзяць пад 

кант роль, ка лі вель мі-вель мі 

хут ка вы явіць за ра жа ных, іза-

ля ваць іх, вы явіць іх кан так ты і 

так са ма іза ля ваць, — па ве да міў 

ён Бі-бі-сі. — На сель ніц тва па-

він на зра зу мець, з чым мы ма ем 

спра ву. Яны па він ны ўсвя до міць 

сур' ёз насць сі ту а цыі і су пра цоў-

ні чаць з ула да мі ў вы ка нан ні 

гэ тых мер». Док тар Эй лвард 

так са ма рас ка заў, якое моц нае 

ўра жан не зра бі лі на яго ка лек-

тыў ныя на ма ган ні, доб ра ах вот-

на пры ня тыя прос ты мі кі тай ца мі 

пе рад аб ліч чам па гро зы. «Лю дзі 

не апа са лі ся ўра да, лю дзі апа-

са лі ся ві ру са і на ступ стваў, ка лі 

яны не змо гуць рас па чаць на-

леж ных су мес ных на ма ган няў. 

Ула ды ады гра ва лі клю ча вую 

ро лю ў вы зна чэн ні мэт, ад нак 

на ма ган ні на са мрэч бы лі агуль-

ныя», — ка жа Эй лвард.

Бе ла русь во пыт Пад ня бес-

най ак тыў на вы ка рыс тоў вае. 

На ша кра і на, пры ма ю чы ме ры 

для ба раць бы з рас паў сюдж-

ван нем ка ра на ві ру са, дзей ні чае 

пра фе сій на і кроп ка ва, зы хо дзя-

чы ў тым лі ку з во пы ту Кі тая. 

Пра гэ та Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка за явіў 

на су стрэ чы з Над звы чай ным і 

Паў на моц ным Па слом Кі тая Цуй 

Цы мі нам, якая прай шла на гэ-

тым тыд ні. «Я больш за ўсё апа-

са юся, што лю дзі за хва рэ юць 

на псі хоз. Ад псі хо зу бу дуць усе 

ас тат нія хва ро бы», — за ўва жыў 

бе ла рус кі лі дар.

Та кой па зі цыі, на шчас це, 

ця пер шмат хто пры трым лі ва-

ец ца. У пры ват нас ці, ра сій скі 

пісь мен нік Ба рыс Аку нін, які 

дня мі па ве да міў, што ў яго ды-

яг нас та ва лі COVІD-19. «Страх 

пе рад ка ра на ві ру сам знач на 

страш ней шы за сам ка ра на ві-

рус. Асця рож ным быць трэ ба, а 

па ні ка ваць ня ма ча го», — на пі-

саў пісь мен нік на сва ёй ста рон-

цы ў «Фэй сбу ку».

За хар БУ РАК.

К@нтынентыК@нтыненты

ЗА ЛЕГ ЧЫ НА ДНО
Як раз горт ва ец ца гла баль ны ка ран цін?

Боль шасць ста ліц, буй ных га ра доў і цэ лых кра ін за кры тыя 

на ка ран цін у су вя зі з рас паў сюдж ван нем пан дэ міі ка ра на-

ві ру са, якая ў роз най сту пе ні за кра ну ла ка ля 200 дзяр жаў 

све ту. З ус туп лен нем у сі лу жорст кіх аб ме жа ван няў у Ін-

дыі амаль па ло ва на сель ніц тва пла не ты апы ну ла ся ў той 

ці ін шай сту пе ні вы му ша най іза ля цыі. Пры чым больш за 

1,5 міль яр да ча ла век тра пі лі ў жорст кі ка ран цін. На дум ку 

шэ ра гу экс пер таў, та кія ме ры пры вя дуць (і ўжо пры вя лі) 

да знач ных фі нан са вых і са цы яль ных страт. Тым не менш 

свет ак тыў на «ха ва ец ца» ад COVІD-19. Як гэ та ад бы ва ец ца 

і ці ёсць ін шыя ва ры ян ты?

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

ОАО «Трест Шахтоспецстрой»
на 31 декабря 2019 года, тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование статей
Код 

строки
На 

31.12.2019 г.
На 

31.12.2018 г.

1 Долгосрочные активы 190 106 310 73 091

Основные средства 110 64 280 69 608

Нематериальные активы 120 36 45

Вложения 
в долгосрочные активы

140 41 183 3 374

Долгосрочные финансовые 
вложения

150 64 64

Долгосрочная 
дебаторская задолженность

170 747 -

2 Краткосрочные активы 290 144 899 149 238

Запасы 210 28 871 31 099

Долгосрочные активы, 
предназначенные 
для реализации

220 - -

Расходы будущих периодов 230 1 234 1 322

НДС по приобретенным 
товарам, работам, услугам

240 656 312

Краткосрочная 
дебиторская задолженность

250 96 230 92 101

Краткосрочные финансовые 
вложения

260 - 6 011

Денежные средства 
и эквиваленты 
денежных средств

270 6 517 4 602

Прочие краткосрочные активы 280 11 391 13 791

БАЛАНС 300 251 209 222 329

3 Собственный капитал 490 134 491 121 127

Уставный капитал 410 378 378

Резервный капитал 440 3 428 3 428

Добавочный капитал 450 2 657 3 512

Нераспределенная прибыль 460 128 028 113 809

4 Долгосрочные обязательства 590 13 147 13 039

Долгосрочные кредиты и займы 510 13 147 13 039

5 Краткосрочные обязательства 690 103 571 88 163

Краткосрочные 
кредиты и займы

610 39 167 22 470

Краткосрочная часть 
долгосрочных обязательств

620 60 58

Краткосрочная 
кредиторская задолженность

630 64 342 65 632

БАЛАНС 700 251 209 222 329

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ОАО «Трест Шахтоспецстрой» 

за 2019 год

Наименование показателей
Код 

строки

За январь – 
декабрь 
2019 г.

За январь – 
декабрь 
2018 г.

Выручка от реализации 
продукции, товаров, 
работ, услуг 

010 217853 164924

Себестоимость 
реализованной 
продукции, товаров, 
работ, услуг

020 (157601) (129885)

Прибыль (убыток) от 
реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

060 45523 23146

Прочие доходы по 
текущей деятельности

070 16489 15072

Прочие расходы по 
текущей деятельности

080 (33767) (28408)

Прибыль (убыток) от 
текущей деятельности

090 28245 9810

Прибыль (убыток) 
от инвестиционной 
и финансовой 
деятельности

140 (4467) 1617

Прибыль (убыток) 
до налогообложения

150 23778 11427

Налоги и сборы, 
платежи и расходы, 
производимые из 
прибыли

160, 
190

(6007) (3470)

Чистая прибыль 
(убыток)

210 17771 7957

Базовая прибыль 
(убыток) на акцию, руб.

250 117,48 52,6

Информация 
об ОАО «Трест Шахтоспецстрой» 

по состоянию на 31.12.2019 г.

п. 4
Доля государства 
в уставном фонде 
(всего, в процентах)

0

п. 5
Количество акционеров, 
всего

619

в том числе: юридических 
лиц, резидентов РБ

1

физических лиц 618

п. 6
Начислено и выплачено 
дивидендов в 2019 г. 
(тыс. руб.)

2 420

Дивиденды, приходящиеся 
на одну акцию

16,00

п. 8
Среднесписочная 
численность работающих 
(человек)

2 207

п. 9 Основной вид деятельности строительство

п. 12
Дата проведения годового 
общего собрания 
акционеров

19.03.2020

п. 15
Применяется Свод правил 
корпоративного поведения 

Аудиторское заключение
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финан-
совая) отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение ОАО «Трест Шахтоспецстрой» 
по состоянию на 31.12.2019 года, финансовые результаты его дея-
тельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии 
с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
установленными в Республике Беларусь Законом Республики Бе-
ларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» и Национальным 
стандартом бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная 
бухгалтерская отчетность».

Информация об аудиторе: Бугаев Александр Владимирович, ква-
лификационный аттестат аудитора № 0000994 от 26.08.2003 г., рег. 
№ 979, выдан Министерством финансов РБ, бессрочный. Регистра-
ционный номер в реестре аудиторов – индивидуальных предпри-
нимателей Аудиторской Палаты № 20979 от 01.01.2020 г.
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