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Удзель нi кi са мi ту па вак цы на цыi 
са бра лi $8,8 млрд

Гэ тыя срод кi пры зна-

ча ны на фi нан са ван не 

Гла баль на га аль ян су 

па вак цы на цыi i iму нi-

за цыi (GAVI) на пе ры-

яд з 2021 да 2025 го да. 

Пер ша па чат ко ва пла-

на ва ла ся са браць ка ля 

$7,4 млрд. Су стрэ ча 

прай шла ў фар ма це вi дэа кан фе рэн цыi. $1,6 млрд аль ян су 

вы дзе лiў Фонд Бi ла i Ме лiн ды Гейтс, €300 млн па абя ца ла 

Еў ра ка мi сiя. Так са ма срод кi вы дзе лi лi Гер ма нiя, Фран-

цыя, Нi дэр лан ды, Iта лiя, Шве цыя, Вя лi ка бры та нiя, Япо нiя, 

Са удаў ская Ара вiя, Ка тар, Аў стра лiя. Ге не раль ны сак ра-

тар ААН Ан то нiу Гу тэ рыш за клi каў да «гла баль най са лi-

дар нас цi, каб га ран та ваць, што лю бы ча ла век у лю бым 

мес цы бу дзе мець до ступ да пры шчэ пак». Па вод ле яго 

слоў, вак цы на су праць COVID-19 «па вiн на ўспры мац ца як 

гла баль ны гра мад скi зда бы так». У маi мно гiя кра i ны све ту 

да лу чы лi ся да ан лайн-кам па нii — Global Response — па 

збо ры срод каў на рас пра цоў ку вак цы ны ад ка ра на вi ру са. 

Яе ар га нi за та ра мi вы сту пi лi во сем кра iн (Вя лi ка бры та нiя, 

Гер ма нiя, Iта лiя, Ка на да, Нар ве гiя, Са удаў ская Ара вiя, 

Фран цыя i Япо нiя) пры пад трым цы СА АЗ i про фiль ных 

аль ян саў GAVI i CEPI (Ка а лi цыя за iна ва цыi ў сфе ры эпi-

дэ мiч най га тоў нас цi). Ця пер са бра на звыш €9,8 млрд.

Мер кель па цвер дзi ла ад мо ву ад пла наў 
пра цяг ваць ра бо ту канц ле рам

Канц лер ФРГ Ан-

ге ла Мер кель за явi ла, 

што дак лад на не бу дзе 

спра ба ваць за стац ца 

на сва ёй па са дзе на пя-

ты тэр мiн. Аб гэ тым яна 

па ве да мi ла тэ ле кам па нii 

ZDF. Канц лер ФРГ пад-

крэс лi ла, што цвёр да пры ня ла та кое ра шэн не. У Гер ма нii 

больш чым 70 пра цэн таў гра ма дзян за явi лi, што за да во-

ле ныя ра бо тай Ан ге лы Мер кель на па са дзе, ад зна чае 

тэ ле ка нал ARD. Яе рэй тынг уз рос на фо не сi ту а цыi з 

ка ра на вi ру сам, па ФРГ ён уда рыў не так моц на, як па 

iн шых еў ра пей скiх кра i нах. У кан цы 2020 го да ў пар тыi 

Хрыс цi ян ска-дэ ма кра тыч ны са юз па вiн ны ад быц ца вы-

ба ры стар шы нi, яны бы лi ад кла дзе ны з кра са вi ка з-за 

ўспыш кi COVID-19. Ра ней гэ тую па са ду зай ма ла Анег рэт 

Крамп-Ка рэн баў эр, якая лi чы ла ся пе ра ем нi цай Мер кель, 

але ў лю тым яна па да ла ў ад стаў ку. Вы ба ры канц ле ра 

ФРГ на ме ча ны на во сень 2021 го да.

Апуб лi ка ва на 
ра ней не вя до мае апа вя дан не Хэ мiн гу эя

Апа вя дан не зме шча-

на ў ча со пi се New Yorker. 

Гiс то рыя на зы ва ец ца 

«Па го ня як шчас це». 

У апа вя дан нi га лоў ны 

ге рой па iме нi Эр нэст 

ра зам з сяб ра мi спра буе 

зла вiць вя лiз на га мар-

лi на. Сю жэт пе ра клi ка-

ец ца з па дзея мi апо вес цi «Ста ры i мо ра», упер шы ню 

вы да дзе най у 1952 го дзе. Унук пiсь мен нi ка Шон знай шоў 

ру ка пiс у бiб лi я тэ цы i му зеi Джо на Ф. Ке нэ дзi ў Бо ста не. 

Ён да та ваў апа вя дан не па мiж 1936-м i 1956 га да мi. «Маг-

чы ма, гэ тая гiс то рыя бы ла на тхнё ная ры бал кай ле там 

1953-га. Там сыш ло ся не каль кi па дзей. I аў тар да даў у 

гiс то рыю не каль кi эле мен таў вы дум кi», — рас ка заў унук 

пiсь мен нi ка.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

— Ла ба ра тор ныя да сле да ван нi на iн-

фек цыю COVID-19 для гра ма дзян, якiя 

вы яз джа юць за ме жы Бе ла ру сi ў кра i ны, 

што па тра бу юць афi цый нае па цвяр джэн-

не ад сут нас цi iн фек цыi, пра во дзiць Рэс-

пуб лi кан скi цэнтр гi гi е ны, эпi дэ мi я ло гii i 

гра мад ска га зда роўя. Тут пра во дзiц ца 

ла ба ра тор нае тэс цi ра ван не ме та дам по-

лi ме раз най лан цу го вай рэ ак цыi (ПЛР) на 

плат най асно ве, — па ве да мi лi ў Мi нiс тэр-

стве ахо вы зда роўя.

Кошт ПЛР-да сле да ван ня для гра ма-

дзян Бе ла ру сi скла дае 41,38 руб ля, для 

не рэ зi дэн таў — 56,63 руб лi. Тым, хто 

жа дае прай сцi тэс цi ра ван не, не аб ход-

на мець з са бой ко пiю паш пар та i ко пii 

бi ле таў у тую кра i ну, ку ды вы яз джа юць. 

Пас ля тэс цi ра ван ня на COVID-19 вы да-

ец ца вы нiк ла ба ра тор на га да сле да ван ня 

на рус кай i анг лiй скай мо вах.

Да сле да ван не ад клi ка лi
Да сле да ван не аб шко дзе вы ка ры стан ня 

гiд ра ксiх ла ра хi ну (прэ па рат для ля чэн ня 

ма ля рыi, якi вы ка рыс тоў ва ец ца пры ка-

ра на вi рус най iн фек цыi) ад клi ка на.

Аў та ры ана лi зу гiд ра ксiх ла ра хi ну, 

апуб лi ка ва на га ў аў та ры тэт ным ме ды-

цын скiм ча со пi се The Lancet, i да сле да-

ван ня сар дэч на-са су дзiс тых хва роб у Ме-

ды цын скiм ча со пi се Но вай Анг лii ад клi ка-

лi абод ва да сле да ван нi. У пры ват нас цi, 

у iх сцвяр джа ла ся, што прэ па рат мо жа 

на но сiць хво ра му шко ду i на ват вы клi-

каць смерць па цы ен та. Пас ля та го як 

не за леж ныя рэ цэн зен ты не змаг лi пра-

ве рыць клю ча выя да ныя кам па нii, што 

прад ста вi ла да сле да ван не, аў та ры бы лi 

вы му ша ны ад клi каць ар ты ку лы. Су свет-

ная ар га нi за цыя ахо вы зда роўя ад на вi ла 

да звол на пра вя дзен не тэс цi ра ван ня гiд-

ра ксiх ла ра хi ну як ле ка ва га срод ку пры 

COVID-19.

У Бе ла ру сi гэ ты прэ па рат так са ма 

вы ка рыс тоў ва ец ца ў схе ме ля чэн ня ка-

ра на вi рус най iн фек цыi. Га лоў ны па за-

штат ны спе цы я лiст Мi нiс тэр ства ахо-

вы зда роўя па iн фек цый ных хва ро бах 

Iгар КАР ПАЎ ад зна чыў, што хоць пуб лi-

ка цыя i бы ла ад клi ка на, яна па слу жы ла 

сiг на лам для ўзмац нен ня кант ро лю пры

ля чэн нi па цы ен таў хла ра хi нам i гiд ра ксi-

х ла ра хi нам. Да рэ чы, пiль ны ма нi то рынг за 

ста нам па цы ен таў пры яго пры мя нен нi 

пра во дзiў ся з пер шых на зна чэн няў.

— Па во пы це вы ка ры стан ня гэ та га 

прэ па ра ту склад ва ец ца ста ноў чае ўра-

жан не. Гэ та да ты чыц ца як па ляп шэн ня 

са ма ад чу ван ня, так i ла ба ра тор ных па-

каз чы каў. Па ме ры на за па шван ня да-

ных бу дуць уно сiц ца пэў ныя ка рэк ты вы. 

А ця пер ак ту аль ным за ста ец ца ма нi то-

рынг ста ну па цы ен таў, якiя атрым лi ва-

юць гэ тыя ле ка выя срод кi, — ад зна чыў 

Iгар Кар паў.

Па звест ках на 5 чэр ве ня, у Бе ла ру-
сi 46 868 вы пад каў COVID-19. З iх па-
пра вi лi ся i вы пi са ны 22 066 па цы ен таў,
па мер ла 259 ча ла век. Пра ве дзе на 
597 013 тэс таў. За апош нiя су ткi вы яў ле-
на 887 но вых iн фi цы ра ва ных, пры гэ тым 
вы пi са на 904 ча ла ве кi, якiя па пра вi лi ся.
Трэ цi дзень за пар коль касць тых,
хто вы пi са ны, пе ра вы шае лiч бу но вых 
iн фi цы ра ва ных. Шэсць па цы ен таў за 

апош нiя су ткi вы ра та ваць не ўда ло ся.

Але на КРА ВЕЦ.

На слы ху

ТЫМ, ХТО ВЫ ЯЗ ДЖАЕ ЗА МЯ ЖУ, 
ВАР ТА ПРАЙ СЦI ТЭС ЦI РА ВАН НЕ

 Даслоўна
Iна КА РА БАН, на мес нiк на-

чаль нi ка ад дзе ла гi гi е ны, эпi дэ-

мi я ло гii i пра фi лак ты кi Мi нiс тэр-

ства ахо вы зда роўя:

«З пры хо дам ле та лю дзi са ма за-

спа ко i лi ся. Ра зам з тым вi рус пра-

цяг вае цыр ку ля ваць, пра гэ та трэ ба 

па мя таць. Ва ўсiх мес цах ма са ва га 

збо ру лю дзей (мет ро, кра мах, гра-

мад скiм транс пар це, бан ках i г. д.) 

аба вяз ко ва на сiць мас кi i вы кон-

ваць ме ры са цы яль на га дыс тан-

цы я ван ня. На ад кры тым па вет ры 

(на прык лад, у пар ках, скве рах), 

дзе ёсць маг чы масць са цы яль на 

дыс тан цы я вац ца, на шэн не ма сак 

не мэ та згод нае».

Па рэ ка мен да цыi Су свет най ар га нi-

за цыi ахо вы зда роўя, кра i ны ЕС мо-

гуць пры маць ту рыс таў з кра iн з не-

спры яль най эпi дэ мi я ла гiч най аб ста-

ноў кай, ка лi ў тых ёсць да вед ка аб 

ста не зда роўя. Мi нiс тэр ства ахо вы 

зда роўя iн фар муе, што бе ла ру сы, 

якiя вы яз джа юць за мя жу, мо гуць 

атры маць та кi да ку мент. Для гэ та га 

вар та прай сцi ПЛР-да сле да ван не, — 

у та кiм вы пад ку яно ро бiц ца на 

плат най асно ве.

НА ШЫ РЭ ЗЕР ВЫ — 
АМАЛЬ 8 МЛРД ДО ЛА РАЎ

Па вод ле iн фар ма цыi прэс-служ бы На цы я наль на га бан ка на-

шай кра i ны, зо ла та ва лют ныя рэ зер вы Бе ла ру сi па ста не на 

1 чэр ве ня скла лi 7 879,3 млн до ла раў ЗША (у эк вi ва лен це).

Та кiм чы нам, мiж на род ныя рэ зер во выя ак ты вы за май знi зi-

лi ся на 3,7 млн до ла раў (на 0,05 %) пас ля рос ту ў кра са вi ку на 

96,4 млн до ла раў (на 1,2 %). Ад моў ны ўплыў на аб' ём зо ла та ва-

лют ных рэ зер ваў у маi ака за ла пла на вае па га шэн не ўра дам i 

На цы я наль ным бан кам знеш нiх i ўнут ра ных аба вя за цель стваў у 

за меж най ва лю це на су му ка ля 220 млн до ла раў.

Пад тры ман ню ўзроў ню зо ла та ва лют ных рэ зер ваў у маi спры я лi 

куп ля за меж най ва лю ты На цы я наль ным бан кам на тар гах

ААТ «Бе ла рус кая ва лют на-фон да вая бiр жа», па ступ лен не за-

меж най ва лю ты ў бюд жэт, у тым лi ку ад про да жу Мi нiс тэр ствам 

фi нан саў аб лi га цый, на мi на ва ных у за меж най ва лю це, а так са ма 

рост кош ту ма не тар на га зо ла та.

Згод на з асноў ны мi кi рун ка мi гра шо ва-крэ дыт най па лi ты кi на 

2020 год аб' ём мiж на род ных рэ зер во вых ак ты ваў на 1 сту дзе ня 

2021 го да па вi нен склас цi не менш за 7,3 млрд до ла раў.

ЛЮ БЫ БАН КА МАТ
СТА НЕ СВА IМ

Банк Даб ра быт даў па жы лым лю дзям маг чы масць 

бяс плат на зды маць на яў ныя гро шы ў бан ка ма тах 

iн шых бан каў. Зроб ле на гэ та з кло па там пра пен сi я-

не раў, каб тыя маг лi вы ка рыс тоў ваць най блi жэй шыя 

да до ма тэр мi на лы лю бо га бан ка.

Ка мi сii не спа га ня юц ца па пен сiй ных карт ках. Ула даль нi кi

та кiх «плас ты каў» мо гуць бяс плат на атры маць на яў ныя 

гро шы ў лю бым бан ка ма це кра i ны. Су ма i коль касць апе-

ра цый не аб ме жа ва ныя.

Ана лi ты кi бан ка вы свет лi лi, што ме на вi та мно гiя не ма ла дыя 

лю дзi ад да юць пе ра ва гу на яў ным, так што фi нан сiс ты i вы ра-

шы лi вы зва лiць iх ад ця жа ру по шу ку па трэб на га бан ка ма та.

«Для нас бы ло важ на па кла па цiц ца аб пен сi я не рах i 

спрас цiць iм жыц цё. Як пра вi ла, яны ак тыў на ка рыс та юц ца 

бан ка ма та мi, так што для iх ак ту аль ная маг чы масць зды-

маць на яў ныя по бач з до мам. Са мы прос ты спо саб гэ та 

за бяс пе чыць — не спа га няць ка мi сiю ў бан ка ма це лю бо га 

бан ка, што мы i зра бi лi. Гэ та i фак тар зруч нас цi, i эле мент 

кло па ту пра зда роўе па жы лых лю дзей», — тлу ма чыць прэс-

сак ра тар бан ка Аляк сей Ра ман чук.
Сяр гей КУР КАЧ.

Дзi ка ро сы па мiж 
тра ту ар ных плiт
Ак цыю «Крэй да вая ба та нi ка» за пус цi лi 

ў Су свет ны дзень на ва коль на га ася род дзя
Бе ла ру сы пад ха пi лi iнi цы я ты ву еў ра пей скiх 

ба та нi каў, i ця пер на ста лiч ных ву лi цах з'я-

вi лi ся под пi сы з наз ва мi рас лiн, што рас туць 

на ўзбо чы нах i па мiж тра ту ар ных плiт. Ва-

лан цё ры гра мад скай ар га нi за цыi «Ахо ва пту-

шак Баць каў шчы ны» (АПБ) хо чуць пе ра даць 

эс та фе ту да лей, каб «крэй да вай ба та нi кай» 

за ха пi лi ся i рэ гi ё ны.

Ад ным з за сна валь нi каў не звы чай най iнi цы я ты-

вы лi чыц ца фран цуз скi ба та нiк Ба рыс Прэ сэк, якi 

ле тась па чаў пад пiс ваць крэй дай наз вы га рад скiх 

рас лiн для та го, каб лю дзi ўсвя до мi лi пры сут насць 

дзi кай рас лiн нас цi, за цi ка вi лi ся ёй i па ча лi ста вiц ца 

да яе з па ва гай.

За пуск ак цыi ў Бе ла ру сi пры мер ка ва ны да Су-

свет на га дня ахо вы на ва коль на га ася род дзя, якi 

ад зна ча ец ца 5 чэр ве ня. Ак цыя — доб рая на го да, 

каб спы нiц ца i звяр нуць ува гу на пры га жосць на-

шых рас лiн, да ве дац ца пра iх ро лю ў на шым жыц-

цi. У ста лi цы рас це ка ля 400 (!) вi даў аба ры ген най 

фло ры, уклю ча ю чы ка ля 19 рас лiн з Чыр во най кнi гi. 

У Мiн ску над пi сы крэй дай ужо з'я вi лi ся на вы ха дзе 

са стан цыi мет ро «Ня мi га», на Каст рыч нiц кай ву-

лi цы, на Ка ма роў цы, ка ля за во да «Пра мень» i ў 

iн шых мес цах.

Стар шы на ву ко вы су пра цоў нiк Iн сты ту та экс-

пе ры мен таль най ба та нi кi iмя В. Ф. Куп рэ вi ча НАН 

Бе ла ру сi Ар кадзь Ску ра то вiч ка жа: «Ся род са мых 

рас паў сю джа ных дзi кiх рас лiн у Мiн ску, якiя да-

стат ко ва лёг ка ад роз нiць, мож на на зваць мет лю-

жок ад на га до вы, ва сi лёк сi нi, дзьму ха вец ле ка вы, 

стрэл кi, кры нiч нiк дуб роў ны, кры ва ўнiк. За раз па чаў 

квiт нець пры го жы злак — дрыж нiк. Ка ля Свiс ла чы 

мо жа су стрэц ца лi сах вост звы чай ны, аба пал да ро-

жак — мя шэй, а на пуст ках, смет нi ках i ка ля хмы зоў 

рас туць кра пi ва i сар дэч нiк».

Каб стаць удзель нi кам ак цыi, пад пiс вай це зна ё-

мыя вам рас лi ны крэй дай па-бе ла рус ку цi па-рус-

ку, да да вай це хэш тэг #раслiныгорада i змя шчай це 

фо та з над пi сам да рас лi ны з гэ тым жа хэш тэ гам у 

сва iх сац сет ках! Ка лi вам цяж ка вы зна чыць рас лi ну, 

ска рыс тай це ся вы зна чаль нi ка мi, ма бiль най пра гра-

май plantsnap або спы тай це ў зна ё мых.

Ак цыя пра во дзiц ца Гра мад скiм аб' яд нан-

нем «Ахо ва пту шак Баць каў шчы ны» ў парт нёр-

стве з Iн сты ту там экс пе ры мен таль най ба та нi кi 

iмя В. Ф. Куп рэ вi ча НАН Бе ла ру сi.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

Фо та Гра мад скай ар га нi за цыi 

«Ахо ва пту шак Баць каў шчы ны».

Фi нан сы


