
Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 6.50 19.15 12.25
Вi цебск — 6.39 19.05 12.26
Ма гi лёў — 6.40 19.05 12.25
Го мель — 6.37 19.01 12.24
Гродна — 7.06 19.30 12.24
Брэст    — 7.07 19.30 12.23
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Месяц
Маладзік 17 верасня.

Месяц у сузор’і Скарпіёна.

Iмянiны
Пр. Архіпа, Давыда, Дзмітрыя, 

Канстанціна, Кірылы, Міхаіла, 

Усевалада.

К. Канстанцыі, Эміліі.

А В Е Н .  Ве ра-

год ны пос пех на 

служ бе, яко га вы 

зу сім не ча ка лі. 

У дзе ла вых кан-

так тах пра яві це 

асця рож насць, нель га вы клю чаць 

пад ман і ма ні пу ля цыі, асаб лі ва ў 

па ня дзе лак. Будзь це ўваж лі выя 

пры но вых зна ём ствах. Лю дзі мо-

гуць вам ад кры та хлу сіць і вы ка-

рыс тоў ваць у сва іх мэ тах. За раз 

лепш мець зно сі ны з даў ні мі сяб ра-

мі і парт нё ра мі. У пят ні цу і су бо ту 

зор кі ра яць ушчыль ную за няц ца 

пы тан ня мі вы ха ван ня дзя цей.

ЦЯ ЛЕЦ. Бу дзе це 

вы яў ляць у са бе 

ўсё но выя та лен-

ты, зна хо дзя чы ся 

на пі ку фор мы і 

пра ца здоль нас ці. 

Не ча ка нае за ступ ніц тва ўплы во вых 

лю дзей да зво ліць атры маць пос пех 

у важ най спра ве, што знач на па вы-

сіць ваш аў та ры тэт ся род ка лег і 

дзе ла вых парт нё раў. У пят ні цу вы 

спра ві це ся з ся мей ны мі пы тан ня мі, 

ра шэн не якіх ра ней вы клі ка ла ў вас 

цяж касць.

БЛІЗ НЯ ТЫ. На 

гэ тым тыд ні вы 

бу дзе це за бяс пе-

ча ны сім па ты яй і 

пад трым кай сяб-

роў і ад на дум цаў. 

На ўсе ва шы пы тан ні і прось бы бу-

дуць ад каз ваць «так». Ва шу пра цу 

ацэ няць па за слу гах, атры ма е це 

са лід ны пры бы так і вель мі перс-

пек тыў ныя дзе ла выя пра па но вы. 

Са мы час ува саб ляць у жыц цё най-

больш сме лыя пла ны.

РАК.  З лёг кас цю 

да мо жа це ся пос-

пе ху і ў пра цы, і ў 

аса біс тым жыц ці. 

Га лоў нае — быць 

больш уваж лі вы мі да но вых ідэй, 

на ват ка лі на пер шы по гляд яны 

зда юц ца аб сурд ны мі. Зда роўе па-

леп шыц ца, энер гіі і сіл да дас ца. Па-

ня дзе лак мо жа стац ца ўда лым днём 

для по шу каў і пе ра мен, у тым лі ку і 

зме ны мес ца жы хар ства. Фі нан са-

вых праб лем не прад ба чыц ца. У су-

бо ту маг чы мы не ча ка ны і пры ем ны 

па да ру нак ад ка ха на га ча ла ве ка.

ЛЕЎ. Ка лі вы ўсёй 

ду шой за ці каў ле-

ны ў пра соў ван ні 

сва ёй кар' е ры, то 

на гэ тым тыд ні 

трэ ба шмат пра-

цаваць і пе ра ка наў ча вы сту паць 

на на ра дах і пла нёр ках. Ваш спа-

кой і мі ра лю бнасць згла дзяць усе 

вост рыя мо ман ты, якія ўзні ка юць 

на ра бо це. У чац вер не па жа да на 

вы ра шаць фі нан са выя пы тан ні, 

гэ та мо жа пры вес ці да не па ра зу-

мен ня і роз на га лос сяў. У су бо ту 

са чы це, каб ва шы ін та на цыі бы лі 

мяк кія, па спра буй це не па вы шаць 

го лас на бліз кіх лю дзей, яны бу-

дуць асаб лі ва ўраз лі выя.

ДЗЕ ВА.  На гэ-

тым тыд ні бу дзе це 

схіль ныя да не-

ка то ра га сна біз-

му. Па спра буй це 

па во дзіць ся бе 

больш так тоў на. Інакш жыц цё хут-

ка па ста віць вас на мес ца. Аў то рак 

не бяс печ ны свар ка мі і ўза ем ным 

не ра зу мен нем, лю дзі, якія по бач з 

ва мі, мо гуць быць уз ру ша ныя і агрэ-

сіў ныя. У гэ ты дзень важ на стрым-

лі ваць не га тыў ныя эмо цыі, пад іх 

уз дзе ян нем мо жа це на га ва рыць 

ліш ня га. У дру гой па ло ве тыд ня сі-

ту а цыя зме ніц ца на ва шу ка рысць.

ША ЛІ. Вы поў ныя 

но вых ідэй і на тхнё-

на бу ду е це пла ны 

на бу ду чы ню, ад-

нак не за будзь це ся 

аб мер ка ваць іх з 

бліз кі мі людзь мі. Аў то рак не бяс печ-

ны пад ма на мі і ашу кан ствам. Се ра-

да і чац вер мо гуць стац ца са мы мі 

спа кой ны мі дня мі тыд ня. Су бо ту 

па жа да на пры свя ціць вы ра шэн ню 

аса біс тых праб лем, інакш ад но сі ны 

з про ці лег лым по лам зу сім сы дуць 

на ні што. У ня дзе лю не злуй це ся 

з-за дро бя зяў, будзь це муд рэй шыя 

і больш цярп лі выя.

С К А Р  П І  Ё Н . 
Жыць ста не пры-

ем на і ра дас на. 

Усё за ду ма нае 

споў ніц ца, ка лі вы 

спа кой на і дак лад-

на бу дзе це ра біць сваю спра ву і 

іс ці да мэ ты. Мо жа це раз ліч ваць 

на ка ха на га ча ла ве ка. Пад тры-

май це яго ідэю, яна пры ня се па-

зі тыў ныя зме ны ў жыц ці для вас 

аба іх. Не бой це ся ры зык нуць. Вас 

ча каюць вя лі кі пры бы так і пос пех 

у кар' е ры і са праўд нае шчас це ў 

ка хан ні.

С Т РА  Л Е Ц .  Ты-

дзень ня лёг к і , 

хоць ні я кіх асаб лі-

вых не пры ем нас-

цяў ён і не абя цае. 

Істот на па вы сіцца на зі раль насць, 

што зро біць вас у гэ ты пе ры яд 

вы дат ным псі хо ла гам. У аў то рак і 

се ра ду бу дзе шмат зно сін, зна ём-

стваў, важ ных су стрэч і пе ра піс-

кі. У чац вер маг чы мыя спа ку сы і 

ілю зіі. Знізь це на ра бо це на груз ку 

да ра зум на га мі ні му му, па маг чы-

мас ці ад пач ні це. Вы хад ныя пра вя-

дзі це ак тыў на, і ўпа дак сіл і сум ны 

на строй за ста нуц ца зза ду.

К А  З Я  Р О Г .  На 

служ бе ад бы ва-

юц ца важ ныя і 

спры яль ныя для 

вас па дзеі, ма е це 

ўсе шан цы вы зна-

чыц ца, атры маць па вы шэн не або 

знай сці но вую прэ стыж ную ра бо-

ту. Ад нак май це муж насць пры-

знац ца са бе і на чаль ству ў тым, 

што вы ўме е це, а ча го не ўме е це 

ра біць, бо спа дзя вац ца на чы-

юсь ці да па мо гу не да вя дзец ца. 

У ся рэ дзі не тыд ня мо жа це су-

тык нуц ца з інт ры га мі ка лег або 

з ня доб ра зыч лі вы мі ад но сі на мі 

на ва коль ных.

ВА ДА ЛІЎ.  На гэ-

тым тыд ні мно гія 

пла ны, звя за ныя з 

ра бо тай, атры ма-

ец ца ажыц ця віць. 

Не вы клю ча ныя 

праб ле мы юры дыч на га ха рак та-

ру, але ва шы хва ля ван ні бу дуць 

бес пад стаў ныя і хут ка ўля гуц ца. 

Спры яль ны ты дзень для но вых 

зна ём стваў і спроб на ла дзіць 

сваё аса біс тае жыц цё. На га ры-

зон це аб' явяц ца і ста рыя сяб ры. 

Ад нак у іх мо гуць быць і сха ва ныя 

ма ты вы. Не спя шай це ся пры маць 

іх у аб дым кі.

Р Ы  Б Ы .  Ва шых 

сіл і аў та ры тэ ту 

ха пі ла б на мно-

гае, але не вар-

та рас пы ляц ца, 

інакш мо жа це за-

быц ца і не зра біць штось ці важ-

нае. Се ра да — уда лы дзень для 

па ступ лен ня на но вую ра бо ту, для 

прэ зен та цый і для пуб ліч ных вы-

ступ лен няў. У чац вер сі ту а цыя, 

якая скла ла ся, мо жа за па тра ба-

ваць ад вас сур' ёз нас ці і за ся ро-

джа нас ці, бу дзе прос та не аб ход на 

пра ду маць свае дзе ян ні, а за тым 

пры сту паць да вы ра шэн ня кан-

крэт ных за дач. Вам не аб ход на 

больш стро га па ста віц ца да сва-

іх ду мак, слоў і ўчын каў. Менш 

га ва ры це, больш ра бі це.
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— Ар цём, мне ўжо дак лад на зда ец ца, 

што мы не па ды хо дзім ад но ад на му...

— Су па кой ся, Мі ла на! Ін шым мы не 

па ды хо дзім яшчэ больш!

— Ты не бу дзеш мне здрадж ваць?
— А ты адзін мя не па цяг неш?

— Мак сім, у ця бе та кая зар пла та, якая 

мо жа за бяс пе чыць мне толь кі плі ту і ло-

жак з ві дам на тваю спі ну! І так дзень 

пры дні!

— І што ра біць?

— Шу кай пра цу. Ды та кую, каб я ад-

чу ва ла ся бе жан чы най!

— І якая ж па він на быць гэ та пра ца?

— З вя лі кі мі гра шы ма і пра цяг лы мі 

ка ман дзі роў ка мі.

19 ВЕ РАС НЯ

1905 год — на ра дзіў ся Ян ка 

(Іван Люд ві га віч) Ту мі-

ло віч, бе ла рус кі па эт. У 1927 го дзе 

скон чыў БДУ. Быў чле нам лі та ра-

тур ных аб' яд нан няў «Ма лад няк» 

і «Проб ліск». У 1930-я га ды пра ца ваў вы клад чы-

кам у Вы шэй шай па літ асветш ко ле, у рэ дак цыі га-

зе ты «Пі я нер Бе ла ру сі». У 1936-м і 1937-м па эт быў 

арыш та ва ны і асу джа ны да ся мі га доў па праў ча-

пра цоў ных ла ге раў. У 1938-м рас стра ля ны. Рэ абі-

лі та ва ны ў 1940-м.

1925 
год — на ра дзіў ся (Мінск) Юрый Іва-

на віч Драз доў, са вец кі раз вед чык, ге-

не рал-ма ёр КДБ СССР. З 1956-га — у КДБ СССР, 

з 1957-га — у не ле галь най рэ зі дэн ту ры КДБ СССР 

у За ход нім Бер лі не, Пе кі не, Нью-Ёр ку. У 1979—

1991 га дах — на чаль нік Упраў лен ня «З» (не ле-

галь ная раз вед ка) 1-га Га лоў на га ўпраў лен ня КДБ 

СССР. Ства раль нік гру пы спе цы яль на га пры зна чэн-

ня «Вы мпел» для вы ка нан ня сак рэт ных апе ра цый 

за ме жа мі краі ны.

У гэ ты ж дзень на ра дзіў ся Сяр гей Мі хай ла віч Бя-

лоў, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ма шы на бу да ван ня, 

кан ды дат тэх ніч ных на вук, пра фе сар, за слу жа ны 

ра бот нік вы шэй шай шко лы Бе ла ру сі. Лаў рэ ат Дзяр-

жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

1975 год — на ра-

дзіў ся Вя ча-

слаў Мі ка ла е віч Ма ка ран ка, 

бе ла рус кі спарт смен (грэ-

ка-рым ская ба раць ба), май-

стар спор ту СССР, май стар 

спор ту Бе ла ру сі між на род на га кла са, за слу жа ны 

май стар спор ту Бе ла ру сі. Брон за вы пры зёр Алім-

пій скіх гуль няў. Чэм пі ён, ся рэб ра ны пры зёр ся род 

юні ё раў, брон за вы пры зёр чэм пі я на таў Еў ро пы. Не-

ад на ра зо вы пе ра мож ца чэм пі я на таў і Куб каў Бе-

ла ру сі.

1835 год — на ра дзіў ся Мі хаіл 

Пят ро віч Аве на ры ус, 

рус кі фі зік, член-

ка рэс пан дэнт Пе-

цяр бург скай АН 

(1876). У 1875 го дзе ар га ні за ваў 

пер шую на Укра і не ла ба ра то рыю 

экс пе ры мен таль най фі зі кі і фі зіч-

ны ла ба ра тор ны прак ты кум. Да-

сле да ваў тэр ма элект рыч ныя з'я-

вы і кры тыч ны стан мно гіх рэ чы-

ваў. У 1880-м пра па на ваў асаб лі вы спо саб пе ра да чы 

пе ра мен на га элект рыч на га то ку для асвят лен ня.

1900 год — на ра дзіў ся Кан стан цін Якаў-

ле віч Ліс тоў, ра сій скі кам па зі тар, на-

род ны ар тыст РСФСР. Аў тар опер, дзевяці апе рэт, 

у тым лі ку «Се ва сто паль скі вальс», пе сень «Пес ня 

пра та чан ку», «У зям лян цы» і ін шых.

1920 год — на ра дзіў ся Ка рэн Су рэ на віч Ха-

ча ту ран, ра сій скі кам па зі тар і пе да гог, 

на род ны ар тыст РСФСР. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

СССР, Дзяр жаў най прэ міі Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

СЯР ГЕЙ ГРА ХОЎ СКІ:

«Тва рыць да бро 
па трэ бен та лент,
Пры но сіць го ра — 
толь кі злосць».

ЗА ХВА РЭ ЛІ 
30 МІЛЬ Ё НАЎ

На пры кан цы мі ну ла га тыд ня споў-

ні ла ся паў го да з та го дня, як СА АЗ 

аб' яві ла рас паў сюдж ван не СОVІD-19 

пан дэ мі яй. Яна аха пі ла ўвесь свет за 

вы клю чэн нем толь кі не каль кіх кра-

ін, па боль шай част цы — аст раў ных 

дзяр жаў. Па звест ках Су свет най ар-

га ні за цыі ахо вы зда роўя за кра са вік, 

вы пад каў за хвор ван ня на ка ра на ві рус 

не бы ло вы яў ле на ў Ле со та, Ва ну а ту, 

Кі ры ба ці, Тон га, Мік ра не зіі, Па лау, Ту-

ва лу, На уру, на Ка мор скіх, Са ла мо на-

вых і Мар ша ла вых аст ра вах і Са моа. 

Ця пер пан дэ мія аха пі ла ўвесь свет і 

пра цяг вае па шы рац ца. Па вод ле апош-

ніх да ных уні вер сі тэ та Джон са Хоп кін-

са, на СОVІD-19 за хва рэ ла больш чым 

30 міль ё наў ча ла век, коль касць па мер-

лых на блі жа ец ца да міль ё на.

Су свет ная служ ба Бі-бі-сі пра вя ла 

да сле да ван не, каб аца ніць сі ту а цыю 

ў све це за мі ну лыя паў го да пан дэ міі. 

У апы тан ні ўдзель ні ча лі 30 ты сяч ча-

ла век. Ад на з вы сноў за клю ча ец ца ў 

тым, што пан дэ мія па гор шы ла са цы-

яль ную ня роў насць як у кож най асоб-

на ўзя тай кра і не, так і па між краі на мі. 

Так са ма для бед ных дзяр жаў ка рот-

ка тэр мі но выя і доў га тэр мі но выя на-

ступ ствы СОVІD-19 на шмат больш 

сур' ёз ныя. Аб іс тот ным па гар шэн ні 

аса біс тай фі нан са вай сі ту а цыі па ве да-

мі лі 69 пра цэн таў рэ спан дэн таў з бед-

ных кра ін (Ла цін ская Аме ры ка, Азія і 

Аф ры ка) у па раў на нні з 45 пра цэн та мі 

апы та ных у больш за мож ных кра і нах 

(Еў ро па і Паў ноч ная Аме ры ка).

Са мы вы со кі пра цэнт на сель ніц-

тва, якое па цяр пе ла ад пан дэ міі ў 

фі нан са вых ад но сі нах, вы яў ле ны ў 

Ке ніі (91 %), Тай лан дзе (81 %), Ні ге-

рыі (80 %), Паўд нё ва-Аф ры кан скай 

Рэс пуб лі цы (77 %), Ін да не зіі (76 %) 

і В'ет на ме (74 %).

ЧА ТЫ РЫ СЦЭ НА РЫІ
Кі раў нік Су свет най ар га ні за цыі 

ахо вы зда роўя вы зна чыў ча ты ры 

асноў ныя сцэ на рыі рас паў сюдж ван-

ня ка ра на ві ру са ў роз ных рэ гі ё нах 

све ту. Па вод ле яго слоў, не ўсе па-

цяр пе лі ў ад ноль ка вай сту пе ні. Коль-

касць вы пад каў за ра жэн ня пра цяг-

вае расці там, дзе пра ве ра ныя ме ры 

процідзеян ня аль бо не ўжы ва лі ся, 

аль бо не вы кон ва лі ся.

Пер шы сцэ на рый рэа лі зу ец ца ў 

кра і нах, якія бы лі па пя рэ джа ны пра 

ўспыш ку ка ра на ві ру са. Гэ та не ка то-

рыя дзяр жа вы Паўд нё ва-Ус ход няй 

Азіі, Ці ха акі ян ска га рэ гі ё на, Ка рыб-

ска га ба сей на і Аф ры кі. Яны хут ка і 

эфек тыў на ад рэ ага ва лі на пер шыя 

вы пад кі за ра жэн ня, і ім уда ло ся па-

збег нуць буй ных ус пы шак, узяў шы 

кант роль над сі ту а цы яй у свае ру кі 

і на ла дзіў шы эфек тыў ную ка му ні ка-

цыю з на сель ніц твам ад нос на мер, 

якія па він ны быць пры ня тыя.

Па дру гім сцэ на рыі раз ві ва ла ся сі-

ту а цыя ў кра і нах, дзе ад бы лі ся маш-

таб ныя ўспыш кі за хвор ван ня, але 

іх уда ло ся кант ра ля ваць дзя ку ю чы 

моц на му кі раў ніц тву і на сель ніц тву, 

якое пры трым лі ва ец ца асноў ных мер 

пра фі лак ты кі (мно гія кра і ны Еў ро пы). 

Гэ тыя дзяр жа вы да ка за лі, што пад 

кант роль мо гуць быць узя тыя на ват 

буй ныя ўспыш кі.

Кра і нам, дзе сі ту а цыя раз ві ва ла ся 

па трэ цім сцэ на рыі, уда ло ся пе ра адо-

лець пер шы пік ка ра на ві ру са, але па-

слаб лен не аб ме жа ван няў пры вя ло да 

но ва га рос ту за хвор ван ня. Чац вёр ты 

сцэ на рый рэа лі зу ец ца ў кра і нах, дзе 

ін фек цыя пе рад аец ца най больш ін-

тэн сіў на, — у Паў ноч най і Паўд нё вай 

Аме ры цы, Паўд нё вай Азіі і не каль кіх 

кра і нах Аф ры кі. Хоць у двух пер шых 

рэ гі ё нах за рэ гіст ра ва на больш за па-

ло ву ўсіх вы пад каў, кі раў нік СА АЗ 

пад крэс ліў, што «ні ко лі не поз на ўзяць 

ві рус пад кант роль».

СТРА ТЫ — 
35 ТРЫЛЬ Ё НАЎ ДО ЛА РАЎ

Ад наў лен не су свет най эка но мі кі за-

па воль ва ец ца, і да кан ца го да дзяр жа-

вы па ўсім све це мо гуць су тык нуц ца з 

но вы мі праб ле ма мі, лі чаць апы та ныя 

Blооmbеrg экс пер ты. Агуль ная шко да да 

2025 го да мо жа да сяг нуць 35 трыль ё наў 

до ла раў. У та кую су му аца ніў стра ты ад 

пан дэ міі пра фе сар эка но мі кі Аў стра лій-

ска га на цы я наль на га ўні вер сі тэ та Уор-

вік Ма кі бін. «Да вя дзец ца вак цы на ваць 

да стат ко ва шмат лю дзей, перш чым 

эка на міч ныя вы дат кі пач нуць зні жац-

ца», — ад зна чыў фі нан са вы ана лі тык. 

Як па пя рэдж вае Ма кі бін, на тое, каб 

зра біць вак цы ну шы ро ка да ступ най у 

све це, спат рэ біц ца яшчэ шмат ча су.

Пры чын для апа сен няў з пунк ту 

гле джан ня эка но мі кі сё ле та шмат, ад-

зна чае Blооmbеrg. Зі ма ў паў ноч ным 

паў шар'і мо жа спра ва ка ваць яшчэ ад ну 

хва лю ві ру са, па куль вак цы на не га то-

вая. Дзярж пад трым ка ра бот ні каў і ма-

ра то рыі бан каў на пла ця жы па па зы ках 

па сту по ва пра хо дзяць. На пру жан не па-

між ЗША і Кі та ем мо жа ўзмац ніц ца да 

вы ба раў прэ зі дэн та ў ліс та па дзе, што 

так са ма не га тыў на ада б'ец ца на на-

стро ях біз не су.

«Мы прай шлі пік ад наў лен ня. З гэта-

га мо ман ту ім пульс бу дзе скарачац-

ца», — лі чыць са вет нік па су свет най 

эка но мі цы ін вес ты цый най кам па ніі 

Расіfіс Іnvеstmеnt Mаnаgеmеnt Ёа хім 

Фельс. Ся род шэ ра гу фак та раў, якія 

вы клі ка юць не па кой, Blооmbеrg вы-

лу чае, у пры ват нас ці, тое, што ў Кі таі 

спа жыў цы па-ра ней ша му не вы дат-

коў ва юць гро шы на ра ней шым уз-

роў ні, а най буй ней шыя бан кі зра бі лі 

спра ва зда чу аб най гор шым па дзен ні 

пры быт ку больш чым за 10 га доў з-за 

рос ту «дрэн ных» даў гоў. «Ста тыс ты ка 

па каз вае хут кае ад наў лен не ў дру гім 

квар та ле і больш па воль нае ў трэ цім: 

эка на міч ная ак тыў насць па-ра ней-

ша му знач на ні жэй шая за да ві рус ны 

ўзро вень. Каб вяр нуц ца да нар маль-

нас ці, якая бы ла да ві ру са, па трэб ная 
вак цы на», — лі чыць вя ду чы эка на міст 
Blооmbеrg Том Ор лік.

Па зі тыў ныя пры кме ты са праў ды 
ёсць: ура ды на кі ра ва лі ка ля $20 трлн 
пад атко вай і гра шо вай пад трым кі. Па-

сту по вае ад наў лен не кі тай скай эка но мі-

кі «ап ты міс ты на зы ва юць кі раў ніц твам, 

па якім ру ха ец ца ас тат ні свет», ад зна-

чае Blооmbеrg. З ін ша га бо ку, «ан ты-

кры зіс ная дзяр жаў ная пад трым ка і фак-

тыч на ад кла дзе ныя банк руц твы мо гуць 

пе ра тва рыць кож ную шос тую кам па нію 

ў «зом бі» ў кра і не. На ступ ствы бу дуць 

сур' ёз ныя», — па пя рэ дзіў кі раў нік най-

буй ней ша га ня мец ка га бан ка Dеutsсhе 

Bаnk Крыс ці ян Цэ вінг на ве рас нёў скай 

бан каў скай кан фе рэн цыі Hаndеlsblаtt. 

Бан кі ры асце ра га юц ца, што як толь-

кі «зом бі» па зба вяц ца суб сі дый, яны 

ма са ва пе ра ста нуць пла ціць па крэ ды-

тах.

Фі нан са вы рэ гу ля тар BаFіn, які на-

гля дае за ня мец кі мі бан ка мі, падзя ляе 

іх апа сен ні. «З гэ тай гіс то рыі мы так 

прос та не вы блы та ем ся, гэ та дак лад-

на, — за ўва жыў кі раў нік BаFіn Фе лікс 

Ху фельд. — Гор шае па куль на пе ра-

дзе». Ад сут насць ад на стай нас ці ў ба-

раць бе з ін фек цы яй на ру бя жы ле та 

і во се ні зра зу ме лая. Яна ад па вя дае 

апа сен ням эка на міс таў, якія пе ра сце-

ра га юць ад гла баль ных за ба рон ных 

мер, ка лі толь кі ў іх не бу дзе тэр мі-

но вай эпі дэ мі я ла гіч най не аб ход нас ці. 

На прык лад, ВУП кра ін ЕС, як ча ка ец-

ца, ска ро ціц ца на 8 %, а гэ та зна чыць, 

но вы вя лі кі лак даўн стаў бы для Еў-

ро пы вель мі сур' ёз ным вы пра ба ван-

нем. На гэ тым фо не прэм' е ры дзвюх 

кра ін, якія больш за ўсіх за кра ну ла 

ад наў лен не эпі дэ міі, — Фран цыі і Іс-

па ніі — амаль ад на ча со ва аб вяс ці лі, 

што но вы вя лі кі ка ран цін у іх пла ны 

не ўва хо дзіць.

ВІ РУС ПО БАЧ
Як ад зна ча юць экс пер ты, дру гой 

хва ляй мож на лі чыць ад наў лен не 

ўстой лі ва га рос ту коль кас ці хво рых з 

кож ным днём пас ля спа ду. Гра фіч на 

вель мі па доб на — коль касць за ра жа-

ных рас це, а по тым зноў змян ша ец-

ца. Кож ны та кі цыкл мож на на зваць 

«хва ляй» ві ру са. Адзі на га яе на ву ко-

ва га азна чэн ня не іс нуе, та му па няц це 

трак ту юць ад воль на, за явіў «Бі-бі-сі» 

спе цы я ліст па ма тэ ма тыч ным ма дэ-

ліра ван ні ін фек цый ных за хвор ван няў 

Уо рык ска га ўні вер сі тэ та ў Анг ліі Майк 

Тыл дэс лі. Па вод ле яго слоў, ву чо ныя 

не заў сё ды лі чаць уз лё ты і па дзен ні 

коль кас ці хво рых хва ля мі. Ча сам гэ та 

прос та ня роў на сці ад ной ус пыш кі — 

ме на ві та та кая сі ту а цыя за раз у ЗША, 

ка жа Тыл дэс лі.

Боль шая част ка ўяў лен няў аб «дру-

гой хва лі» пан дэ міі звя за на з во пы там 

іс пан ска га гры пу 1918—1920 га доў, ад-

зна ча юць спе цы я ліс ты Цэнт ра до каз-

най ме ды цы ны Окс фард ска га ўні вер-

сі тэ та Том Джэ фер сан і Карл Хе не ган. 

«Іс пан кай» па ўсім све це за ра зі лася 

ка ля 500 міль ё наў ча ла век (пры клад на 

тра ці на на сель ніц тва пла не ты на той 

мо мант), за гі ну ла, па роз ных ацэн ках, 

ад 20 да 50 млн ча ла век.

Та ды за хвор ван не са праў ды вы яві-

ла ся ў трох роз ных фа зах, пры чым 

са май смер та нос най апы ну ла ся ме-

на ві та дру гая, ад зна чы лі экс пер ты 

Цэнт раў па кант ро лі і пра фі лак ты цы 

за хвор ван няў ЗША — фе дэ раль на га 

агенц тва мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 

ЗША (Сеntеrs fоr Dіsеаsе Соntrоl аnd 

Рrеvеntіоn — СDС).

Ёсць спа ку са мер ка ваць, што ка ра-

на ві рус бу дзе па во дзіць ся бе гэ так жа, 

як іс пан ка, але па куль ня ма пад стаў 

ра біць вы сно ву, што ён так са ма за-

ле жыць ад се зон нас ці, як грып, ад зна-

чыў экс перт ві ру са ло гіі Кент ска га ўні-

вер сі тэ та Джэ рэ мі Рос ман у ка лон цы 

для Су свет на га эка на міч на га фо ру му. 

«Мож на на зы ваць рост коль кас ці хво-

рых як пра ця гам пер шай хва лі, так 

і дру гой хва ляй, якая на клад ва ец ца 

на пер шую», — за ўва жы ла Rеutеrs 

эпі дэ мі ё лаг Шко лы ахо вы зда роўя 

Ка лум бій ска га ўні вер сі тэ та Джэ сі ка 

Джаст ман. «Ві рус ні ку ды не вы хо дзіць 

і не вяр та ец ца. Ён па-ра ней ша му тут. 

Ён па ды ма ец ца ў ад ных мес цах і зні-

жа ец ца ў ін шых», — рас тлу ма чыў 

агенц тву да след чык Цэнт ра па ахо ве 

зда роўя Джон са Хоп кін са Эрык То-

нар.

Па куль рас слаб ляц ца заў час на. Га-

лоў ны эпі дэ мі ё лаг ЗША Эн та ні Фа у чы 

ад зна чыў, што «нель га не да ацэнь ваць 

па тэн цы ял пан дэ міі. Не вар та аб на-

дзей вац ца і гля дзець праз ру жо выя 

аку ля ры. Мы па він ны па во дзіць ся бе 

абач лі ва і пе ра жыць во сень і зі му, гэ та 

бу дзе ня лёг ка». Вар та пры слу хац ца.

За хар БУ РАК.

К@нтынентыК@нтыненты

ПА МІЖ ПЕР ШАЙ 
І ДРУ ГОЙ

«Ко від ныя» на ві ны зноў у «то пе» су свет ных ін фар ма генц тваў. Пры-
чы на — дру гая хва ля гла баль на га ві ру са, якая за хліс ну ла шэ раг кра ін. 
Пры чым ацэн кі і пра гно зы ўплы во вых су свет ных экс пер таў да во лі 
змроч ныя. Пан дэ мія ка ра на ві ру са «за ста ец ца не кант ра лю е май», за-
явіў дня мі ге не раль ны сак ра тар ААН Ан то ніу Гу тэ рыш. Ён лі чыць, 
што вак цы на ад «ко ві ду» не з'яў ля ец ца па на цэ яй і са ма па са бе не 
мо жа вы ра шыць праб ле му, тым больш у най блі жэй шай бу ду чы ні. Ге-
не раль ны сак ра тар ААН за явіў, што вак цы на ад ка ра на ві ру са па він на 
раз гля дац ца як «гла баль ная гра мад ская ка рысць», да ступ ная для ўсіх. 
Ад нак для за бес пя чэн ня яе да ступ нас ці спат рэ біц ца «кван та вы ска чок 
у фі нан са ван ні», да даў Гу тэ рыш. Ра ней Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы 
зда роўя за яві ла, што свет па ві нен рых та вац ца да но вай пан дэ міі, па-
коль кі ка ра на ві рус яшчэ не пе ра мо жа ны. Чым ад мет ная дру гая хва ля 
«ко ві ду», да ча го рых та вац ца?

Чым ад мет ная но вая хва ля ка ра ві ру са?


