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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.37 21.45 17.08
Вi цебск — 4.18 21.44 17.26
Ма гi лёў — 4.27 21.36 17.09
Го мель — 4.33 21.23 16.50
Гродна — 4.54 21.59 17.05
Брэст    — 5.04 21.50 16.46
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Месяц
Апошняя квадра 13 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Блізнят.

Iмянiны
Пр. Валерыі, Марыі, Багдана, 

Маркела, Фядота.

К. Бянігны, Фларэнціны, Багдана, 

Міхаіла, Рафала.

20 ЧЭР ВЕ НЯ

1900 год — на ра дзiў ся 

(Мiнск) Вень я мiн 

Мi хай ла вiч Май зель, укра iн скi ву-

чо ны ў га лi не ме ха нi кi, член-ка рэс-

пан дэнт АН Укра i ны (1939). Аў тар 

на ву ко вых прац па тэ о рыi гiд ра тур ба ма шын, ды-

на мi цы ма шын.

1910 год — на ра дзiў-

ся Кан стан цiн 

Ар се на вiч Сi мя о наў, бе ла рус кi, 

укра iн скi i ра сiй скi ды ры жор, на-

род ны ар тыст СССР. Лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ мii Укра i ны iмя 

Та ра са Шаў чэн кi.

1935 год — 20—26 чэр-

ве ня ў Мiн ску ад-

бы ла ся пер шая Усе бе ла рус кая алiм пi я да мас тац-

кай са ма дзей нас цi.

1940 год — на ра дзiў ся Якаў Са вель е вiч 

Паў лаў, бе ла рус кi гiс то рык, док тар 

гiс та рыч ных на вук, пра фе сар.

1945 год — на ра дзi ла ся Воль га Ула дзi мi-

 ра ўна Гры дзi на, бе ла рус кi мас так 

у га лi не дэ ка ра тыў на-пры клад но га мас тац тва.

1980 год — на ра дзiў ся Аляк сей Аляк-

санд ра вiч Аба лма саў, бе ла рус кi 

спарт смен, алiм пiй скi чэм пi ён 2008 го да, двух ра-

зо вы чэм пi ён све ту, трох ра зо вы чэм пi ён Еў ро пы 

ў вес ла ван нi на бай дар ках-чац вёр ках.

1880 год — на ра дзiў ся 

Ан тон Ула дзi мi ра вiч 

Ду ман скi, ра сiй скi ву чо ны, член-ка-

рэс пан дэнт АН СССР, ака дэ мiк АН 

УССР. Да сле да ваў умо вы ўтва рэн-

ня i аса джэн ня ка ло iд ных сiс тэм. Ства рыў пер шую 

ай чын ную ла ба ра то рыю ка ло iд най хi мii. Упер шы-

ню ўжыў уль тра цэнт ры фу гi для вы зна чэн ня па ме-

раў ка ло iд ных час цiц.

1937 год — экi паж са ма лё та «АНТ-25» 

(ка ман дзiр Ва ле рый Чка лаў, дру гi 

пi лот Ге ор гiй Бай ду коў i штур ман Аляк сандр Бе-

ля коў) за вяр шыў пер шы бес па са дач ны пе ра лёт 

па марш ру це Маск ва — Паў ноч ны по люс — ЗША 

па спя хо вым пры зям лен нем на вай ско вым аэ ра-

дро ме го ра да Ван ку вер.

1940 год — на ра дзiў-

ся Ула дзi мiр 

Ба ры са вiч Ко ра неў, ра сiй скi 

ак цёр тэ ат ра i кi но, пе да гог, 

на род ны ар тыст Ра сii. Зды-

маў ся ў фiль мах «Ча ла век-

ам фi бiя», «Шмат шу му з нi чо-

га», «Бра выя хлоп цы», «Дзе цi 

Ар ба та», «Пя шчот ны барс», «Та ям нi цы па ла ца вых 

пе ра ва ро таў» i iн шых.

1950 год — на ра дзiў ся Ла я нел Ры чы, 

аме ры кан скi спя вак, бы лы лi дар 

поп-фанк-гру пы The Commodores, ця пер па спя-

хо ва вы сту пае са ма стой на. Ула даль нiк «Ос ка ра» 

i пя цi «Грэ мi».

1975 год — у па мяш кан нi опер най сту дыi 

пры Ле нiн град скай кан сер ва то рыi 

ад бы ла ся прэм' е ра пер шай са вец кай рок-опе ры 

«Ар фей i Эў ры ды ка».

АПУ ЛЕЙ:

«Тое, што мы ве да ем, — аб ме жа ва-

на, а што не ве да ем — бяс кон ца».

— А да вай це кі нем піць!

— Вы дат ны тост!

— Ало, ма ма! Ты толь кі не хва люй ся, 

я ў баль ні цы...

— Сы нок, пе ра стань кож ны свой зва-

нок па чы наць гэ тай фра зай. Ты ўжо во-

сем га доў пра цу еш ура чом!

— Вы не па зыч це мне 10 руб лёў 

да се ра ды?

— А яно мне трэ ба? Я i так дрэн на 

сплю!

Не ха чу ска заць, што ста рэю, але ўсе 

тыя гу кi, што я ка лiсь цi вы да ваў пад час 

сек су, ця пер я вы даю, прос та ўста ю чы 

з ка на пы.

АВЕН. Даў но 

на спе лыя пе ра ме-

ны ў ва шым жыц цi 

на рэш це ад бу дуц-

ца. Мо жа з'я вiц-

ца маг чы масць ад крыць но вую 

спра ву або па зна ё мiц ца з людзь-

мi, якiя паў плы ва юць на ваш лёс. 

Ка лi вы ра шы лi неш та зра бiць у 

па ня дзе лак, дзей нi чай це ад ра-

зу, каб не пра пус цiць каш тоў ны 

час. Гэ ты дзень лепш за ўсё вы-

ка рыс тоў ваць для ажыц цяў лен ня 

гла баль ных пла наў. У аў то рак i 

се ра ду вы бу дзе це шмат ду маць i 

ана лi за ваць i зной дзе це вый сце з 

лю бой сi ту а цыi. У пят нi цу па жа да-

на знi зiць на груз ку да ра зум на га 

мi нi му му, гэ ты дзень не спры яль-

ны для нуд най ра бо ты, на пi сан ня 

спра ва здач i пе ра на пру жан ня.

ЦЯ ЛЕЦ. Пра явi-

це шчы рую i ак тыў-

ную цi ка васць да 

спраў блiз кiх лю-

дзей. У ся рэ дзi не 

тыд ня важ на не па ру шаць нi я-

кiх пра вi лаў, та ды i пос пех бу дзе 

спа да рож нi чаць. Дру гая па ло ва 

тыд ня ста нец ца спры яль ным 

ча сам для та го, каб да маг чы ся 

свай го ў важ най спрэч цы. Чац-

вер па гра жае аку нуць вас з га-

ла вой у бе гат ню i кло па ты. Вы-

хад ныя доб ра бы ло б пра вес цi 

на лецішчы.

БЛIЗ НЯ ТЫ. Ты-

дзень мо жа стац ца 

ак тыў ным i плён ным. 

Вы зда бу дзе це гар-

мо нiю i ад чу е це ра-

дасць жыц ця. Пра явi це цяр пен-

не i лас ку ў ад но сi нах да блiз кiх 

лю дзей. На ра бо це не аб ход на 

ўла вiць важ ную iдэю ў ся рэ дзi не 

тыд ня, якая, як па ўзма ху ча ра-

дзей най па лач кi, па шы рыць ва-

шы маг чы мас цi. Пят нi ца мо жа 

ака зац ца са мым спры яль ным 

днём для сур' ёз ных пе ра мен у 

аса бiс тым жыц цi.

РАК. Па спра-

буй це пе ра стаць 

на пруж вац ца i 

доб ра ад пач нi це 

на гэ тым тыд нi. Бес ка рыс лi вае 

слу жэн не блiз кiм лю дзям, зра зу-

ме ла, спра ва вы са ка род ная, але 

i ў iм трэ ба ра бiць пе ра пын кi. Не 

вар та за цык лi вац ца на пы тан нях 

ма тэ ры яль ных да бро таў, лепш 

па ду май це пра ду шу. Лю бы ча-

ла век рых туе вам пры ем ны па-

да ру нак.

ЛЕЎ. Час ума-

ца ван ня ўнут ра-

на га стрыж ня. Вы 

ад чу е це сi лу, якая 

да зво лiць брац ца 

за спра вы, што ра ней вы клi ка лi 

ня ўпэў не насць, быць та ва рыс кiм 

i раз ня во ле ным у лю бой сi ту а цыi. 

Се ра да — не па ды хо дзя чы дзень 

для пры няц ця ад каз ных ра шэн-

няў, та му не вар та пры зна чаць 

дзе ла вых су стрэч i на рад. У ня-

дзе лю мо жа це зда быць ад каз 

на пы тан не, якое даў но хва люе 

вас. Пры чым вы явiц ца, што ўсё 

знач на пра сцей, чым вы гэ та 

ўяў ля лi.

ДЗЕ ВА. Мо жа 

за цi ка вiць ары гi-

наль ны пра ект або 

но вая ра бо та, але 

не спя ша е це ся ўсё 

мя няць, спяр ша вар та вы свет лiць 

дэ та лi. У аў то рак мо гуць з'я вiц-

ца не пры ем ныя на вi ны. За тое 

ў се ра ду звы чай на ня прос тыя 

пы тан нi па вiн ны вы ра шац ца без 

асаб лi вых пе ра шкод. Вар та вы-

лу чыць час для зно сiн з сяб ра мi. 

Ка нец тыд ня — уда лы час для 

па ез дак.

ША ЛI. Ты дзень 

скла да ны i на пру жа-

ны ў мно гiх ад но сi-

нах. Вар та пры клас цi 

на ма ган нi, каб атры маць жа да-

нае. Не ча ка нае ба гац це вам у ру-

кi са мо не зва лiц ца. У аў то рак не 

па збя гай це но вых зна ём стваў, 

вы на бу дзе це ка рыс ныя су вя зi. 

Маг чы мая да па мо га ад уплы-

во вых за ступ нi каў, але перш 

чым яе пры няць, вар та доб ра 

па ду маць.

СКАР ПI ЁН. Змо жа-

це па спя хо ва спра вiц-

ца з са мы мi скла да ны-

мi за да ча мi, якiя ра ней 

на зы ва лi ся не вы ра шаль ны мi. 

У па ня дзе лак i аў то рак па стаў це-

ся з асця ро гай да но вых дзе ла вых 

пра па ноў. У се ра ду па жа да на знi-

зiць аб' ём ра бо ты, не за бы вай це 

пра ад па чы нак. Не ха вай це сва iх 

па чуц цяў ад ка ха на га ча ла ве ка i 

сяб роў, яны па ста вяц ца з ра зу-

мен нем, iх пад трым ка пад ба дзё-

рыць i на дасць сi лы.

СТРА ЛЕЦ. Вы-

дат ны ты дзень 

для твор час цi i 

кар' е ры. Ва ша 

пра ца здоль насць 

бу дзе здзiў ляць на ва коль ных. 

За ся ро джа насць i энер гiя пры ня-

суць пры бы так. Аса бiс тыя ад но-

сi ны за раз лепш не вы свят ляць, 

у сям'i бу дзе цяж ка прый сцi да 

адзi най дум кi. Цi ка вая i ка рыс-

ная для ра бо ты iн фар ма цыя мо-

жа па сту пiць у чац вер. Толь кi не 

вы да вай це пра фе сiй ныя сак рэ ты 

чу жым лю дзям.

КА ЗЯ РОГ. Для 

да сяг нен ня мэт вам 

за ста ло ся пры клас-

цi зу сiм кры ху на ма-

ган няў. Па трэ бен 

апош нi ры вок i ве ра ў ся бе. Се ра-

да — адзiн з са мых плён ных дзён 

тыд ня, ка лi мож на ажыц цяў ляць

на ват вельмі сме лыя за ду мы. 

У пят нi цу вар та знай сцi час для 

су стрэ чы з сяб ра мi. У вы хад ныя 

пад цiс кам аб ста вiн ва ша све-

та ўспры ман не мо жа змя нiц ца, 

i не пе ра жы вай це, што хтось цi 

бу дзе ад чу ваць з-за гэ та га ня-

зруч нас цi.

ВА ДА ЛIЎ. Пер шая 

па ло ва тыд ня бу дзе 

ўда лай. Па спра буй це 

нi з кiм не спра чац ца 

ў аў то рак, каб не азмро чыць гэ-

тую iды лiю. Бу дзе му чыць жа-

дан не бур най дзей нас цi, ад нак 

цi вар та мi ту сiц ца i па чы наць но-

 вы пра ект — вя лi кае пы тан не. 

Най больш спры яль ныя днi тыд-

ня — чац вер i су бо та. У аса бiс тым 

жыц цi не вы клю ча ны кан флiк ты, 

здра ды i непа ра зу мен не.

РЫ БЫ. Па ня дзе-

лак — уда лы дзень 

для па ез дак, ка ман-

дзi ро вак i па чат ку 

да лё кiх па да рож жаў. Iдэi, якiя вас 

бу дуць на вед ваць на пра ця гу ўся-

го тыд ня, вар та ад ра зу ж апра-

ба ваць на прак ты цы. На ра бо це 

ў аван ту ры лепш не лез цi i ў iнт-

ры гах не ўдзель нi чаць. Па жа да на 

ла гiч на i ко рат ка вы кла даць свае 

дум кi, а ка лi не бу дзе атрым лi вац-

ца, лепш ад клас цi важ ную раз-

мо ву. У пят нi цу ўда ла прой дуць 

спат кан нi i вы ха ды ў свет. Ары-

гi наль насць мыс лен ня да зво лiць 

лёг ка спра вiц ца з праб ле ма мi, 

якiя ўзнi ка юць.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

Еў ра пей скiя кра i ны па чы на юць 

ад кры ва цца для ту рыс таў. Iнi цы я -

ты ва па зняц цi аб ме жа ван няў

на ле жыць ка мi са ру Еў ра пей ска га 

са ю за па ўнут ра ных спра вах Iль ве 

Ёхан сан. На мi ну лым тыд нi яна за я-

вi ла кра i нам — удзель нi цам ЕС,

што яны «па вiн ны ад крыц ца як 

ма га хут чэй». У па ня дзе лак, 

15 чэр ве ня, за вяр шыў ся дэ длайн, да

яко га Еў ра ка мi сiя рэ ка мен да ва ла 

кра i нам ад крыць унут ра ныя ме жы

пас ля пан дэ мii ка ра на вi ру са. Яе 

па жа дан нi не но сяць аба вяз ко ва-

га ха рак та ру — у вы нi ку кож ная 

кра i на рас пра ца ва ла свае пра вi-

лы i аб ме жа ван нi ўез ду пер шых 

ту рыс таў. Ча му Еў ро па ад кры вае 

ме жы i як гэ та ад бы ва ец ца?

«Бур бал кi» i фен хель
Як вя до ма, у Шэн ген скую зо ну пе-

ра мя шчэн ня без па меж на га кант ро лю 

ўва хо дзяць 26 кра iн: 22 чле ны Еў ра-

са ю за (за вы клю чэн нем Бал га рыi, 

Iр лан дыi, Кiп ра, Ру мы нii i Хар ва тыi) i 

ча ты ры кра i ны, якiя не ўва хо дзяць у 

ЕС, — Iс лан дыя, Лiх тэнш тэйн, Нар ве гiя 

i Швей ца рыя.

За ба ро на на ўезд у гэ тую агуль ную 

пра сто ру бы ла ўве дзе на 17 са ка вi ка 

i двой чы пра даў жа ла ся. З ся рэ дзi ны 

мi ну ла га ме ся ца не ка то рыя кра i ны — 

чле ны Еў ра пей ска га са ю за па ча лi па-

ве дам ляць пра ад на ба ко выя ра шэн нi 

ад крыць ме жы.

Прык лад па да лi тры кра i ны Бал-

тыi — Лат вiя, Лiт ва i Эс то нiя, якiя ад-

кры лi ме жы па мiж са бой ужо 15 мая. 

Та кiм чы нам, яны ства ры лi пер шую так 

зва ную ту рыс тыч ную бур бал ку — аб-

ме жа ва ную пра сто ру для сва бод на га 

пе ра мя шчэн ня ў рам ках ча со ва раз бу-

ра най пан дэ мi яй адзi най пра сто ры ЕС. 

«Ка лi нам не ўдас ца ад на вiць у поў най 

ме ры дзе ян не Шэн ген ска га па гад нен-

ня, гэ та па ста вiць пад па гро зу ўвесь 

еў ра пей скi пра ект», — па пя рэ дзi ла дэ-

пу тат Еў ра пар ла мен та ад Сла ве нii Та ня 

Фа ён, якая ўзна чаль вае пар ла менц кую 

ра бо чую гру пу па спра вах Шэн ге на.

Ка та лi за та рам пра цэ су ад крыц ця 

Еў ро пы вi да воч на ста лi эка на мiч ныя 

цяж кас цi, вы клi ка ныя пра цяг лым лак-

даў нам. «Мы iдзём на раз лi ча ную ры-

зы ку, усве дам ля ю чы, што коль касць 

iн фi цы ра ва ных зноў мо жа па чаць рас-

цi. Трэ ба пры знаць, што ў ад ва рот ным 

вы пад ку ў нас ня ма шан цаў вяр нуц ца 

да нар маль на га жыц ця», — за ўва жыў 

прэм' ер-мi нiстр Iта лii Джу зэ пэ Кон тэ. 

Ён аб вяс цiў, што з 3 чэр ве ня Iта лiя, 

да ня даў ня га ча су — адзiн з га лоў ных 

еў ра пей скiх ача гоў ка ра на вi рус най iн-

фек цыi, ад кры вае свае ме жы. I не яна 

ад на.

Больш за iн шых у больш хут кiм ад-

крыц цi ме жаў за цi каў ле ныя кра i ны, чый 

бюд жэт у знач най сту пе нi фар мi ру ец ца 

за кошт да хо даў ад ту рыз му. У вы пад-

ку з Iта лi яй ад сва бо ды пе ра мя шчэн ня 

за ле жыць i стан сель скай гас па дар кi: 

па вод ле ацэ нак ура да, аграр ны сек тар 

вы ка рыс тоў вае ле там пра цу пры клад-

на 350 ты сяч за меж ных се зон ных ра бо-

чых — у асноў ным з Ру мы нii, Бал га рыi 

i Поль шчы.

Ужо ў чэр ве нi iталь ян ская воб ласць 

Аб ру ца афi цый на да зво лi ла чар та ры 

з ма ра кан скай Ка саб лан кi. Дву ма са-

 ма лё та мi ў Iта лiю бы лi да стаў ле ны 

242 ма ра кан цы. Пас ля двух тыд нё ва га ка-

ран цi ну, з 16 чэр ве ня яны пры сту пi лi да 

вы ка нан ня сва ёй мi сii ў да лi не Фу чы на, 

па ве дам ляе Euronews. «Мая кам па нiя 

праз Аса цы я цыю фер ме раў за пла цi ла 

4,5 ты ся чы еў ра, каб се зон ныя ра бо чыя 

з Ма ро ка змаг лi за кон на пры ехаць у 

Iта лiю для збо ру ўра джаю», — рас ка-

заў ула даль нiк ад ной з фер маў, на якой 

вы рошч ва ец ца фен хель.

Па сiс тэ ме свят ла фо ра
У мi ну лую ня дзе лю ўве ча ры прэ зы-

дэнт Фран цыi Эма ну эль Мак рон за явiў, 

што ме жы кра i ны ўнут ры шэн ген скай 

пра сто ры бу дуць ад кры ты з 15 чэр ве-

ня, а для кра iн, якiя не ўва хо дзяць у 

ЕС, — з 1 лi пе ня. Зняц це аб ме жа ван-

няў да ты чыц ца ўсiх чле наў Еў ра са ю за, 

а так са ма Ан до ры, Iс лан дыi, Ма на ка, 

Нар ве гii, Швей ца рыi i Ва ты ка на. Мяс-

цо выя ўла ды не па тра бу юць ме ды цын-

скiя да вед кi ад гра ма дзян гэ тых кра iн, 

а так са ма не ад праў ля юць iх на аба-

вяз ко вы ка ран цiн. Вы клю чэн нем ста лi 

Iс па нiя i Вя лi ка бры та нiя — у Фран цыi 

дзей нi чае двух тыд нё вы ка ран цiн для 

асоб, якiя ўяз джа юць з тэ ры то рыi гэ тых 

дзвюх кра iн.

Ула ды Грэ цыi з па ня дзел ка да зво-

лi лi пры маць мiж на род ныя авiя рэй сы 

не толь кi ў Афi нах, але i ў Са ло нi ках. 

Ад нак па са жы ры бу дуць пра хо дзiць 

аба вяз ко вую ме ды цын скую пра вер ку 

ў аэ ра пор тах. Грэ цыя ад кры ла ме жы 

i для не ка то рых кра iн, якiя не ўва хо-

дзяць у ЕС, ся род якiх — Аў стра лiя, 

Но вая Зе лан дыя, Япо нiя i Паўд нё вая 

Ка рэя. Прэм' ер-мi нiстр кра i ны Кi ры я -

кас Мi ца та кiс спа дзя ец ца на больш

хут кае ад наў лен не ту рыз му, але пры 

гэ тым ад зна чыў, што «мно гае бу дзе 

за ле жаць ад та го, цi бу дуць лю дзi ад -

чу ваць ся бе кам форт на ў па да рож жы, 

i цi змо жам мы па ка заць, што Грэ цыя —

бяс печ нае мес ца для ад па чын ку». Каб 

зра бiць па езд кi больш тан ны мi, ула-

ды вы ра шы лi ча со ва знi зiць па да так 

на да баў ле ную вар тасць на ўсе вi ды 

транс парт ных па слуг — з 24 да 13 %. 

Да рэ чы, ана ла гiч ныя ме ры пры ня тыя 

i на Кiп ры.

Гер ма нiя так са ма зня ла аб ме жа-

ван нi на гра нi цах для жы ха роў ЕС, а 

так са ма Швей ца рыi i Вя лi ка бры та нii. 

Ад нак аб ме жа ван нi на па езд кi ў кра i ны 

за ме жы бло ка пра цяг ну лi да 31 жнiў ня. 

Бель гiй скiя ўла ды ад кры лi гра нi цы для 

жы ха роў Еў ра са ю за, Вя лi ка бры та нii i 

Швей ца рыi, Лiх тэнш тэй на, Iс лан дыi i 

Нар ве гii. Тое ж зра бi ла Хар ва тыя для 

ўсiх гра ма дзян ЕС, а так са ма Вя лi ка-

бры та нii. Па пры быц цi ў гэ тую кра i ну 

iм так са ма не да вя дзец ца ад праў ляц ца 

на ка ран цiн.

Чэ хiя па дзя лi ла кра i ны на тры гру-

пы па сiс тэ ме свят ла фо ра — з вы со-

кай ры зы кай за ра жэн ня («чыр во ны» 

ўзро вень), з ся рэд няй («аран жа вы») i 

бяс печ ныя («зя лё ны»). За меж нi кам з 

«аран жа вых» i «чыр во ных» кра iн для 

ўез ду ў Чэ хiю прый дзец ца здаць тэст 

на COVID-19. Спi сы кра iн па ўзроў нi 

ры зы кi аб наў ля юц ца раз у ты дзень.

Аў стрыя, якая яшчэ ў па чат ку чэр-

ве ня да зво лi ла па езд кi ў Гер ма нiю, 

Швей ца рыю, Сла ве нiю, Сла ва кiю, Лiх-

тэнш тэйн, Венг рыю i Чэ хiю, ад кры ла 

сваю мя жу з Iта лi яй з 16 чэр ве ня. Ад-

нак на ват пас ля гэ та га аб ме жа ван нi 

пра цяг ва юць дзей нi чаць для жы ха роў 

рэ гi ё на Лам бар дыя. Сла ве нiя, якая ад-

кры ла свае ме жы для 17 кра iн яшчэ ў 

ся рэ дзi не мая, ця пер да да ла ў гэ ты спiс 

Чар на го рыю i Iта лiю.

Нем цы на Ба ле а рах
Iс па нiя рых ту ец ца пе ра за пус цiць 

сваю ту рыс тыч ную iн дуст рыю (на гэ ты 

сек тар пры па дае пры клад на 12 пра-

цэн таў усёй на цы я наль най эка но мi кi) 

i пра во дзiць экс пе ры мент, у рам ках 

яко га амаль 11 ты сяч ня мец кiх ту-

рыс таў ад пра вi лi ся на двух тыд нё вы

ад па чы нак на Ба ле ар скiя аст ра вы. 

У экс пе ры мен це ўдзель нi чае не каль кi

ня мец кiх ту ра генц тваў i авiя пе ра воз-

чы каў. Ту рыс ты так са ма ад пра вяц ца 

на Ма ёр ку, Iбi цу i Ме нор ку. Як па ве-

дам ля ец ца, ня мец кiм ту рыс там не трэ-

ба бу дзе пра хо дзiць аба вяз ко вую пра-

вер ку на сiмп то мы COVID-19, iм бу дзе 

да стат ко ва за поў нiць ан ке ту на бор це 

са ма лё та. «Гэ тая пi лот ная пра гра ма 

да па мо жа нам мно гае да ве дац ца пра 

тое, што ча кае нас у най блi жэй шыя 

ме ся цы. Мы хо чам, каб на ша кра i на, 

якая ўжо вя до мая як ту рыс тыч ны кi ру-

нак су свет на га кла са, бы ла пры зна на 

так са ма бяс печ ным мес цам для ад па-

чын ку», — пад крэс лiў прэм' ер-мi нiстр 

Iс па нii Пед ра Сан чэс.

Ула дам не аб ход на зра зу мець, як ту-

рыс тыч ныя кам па нii змо гуць ука ра нiць 

но выя пра вi лы i аб ме жа ван нi, не аб ход-

ныя для пра ду хi лен ня но вай ус пыш кi 

ка ра на вi ру са. Мiж тым Iс па нiя па куль 

не ад кры вае свае ме жы. Аб ме жа ван нi 

для кра iн — чле наў ЕС бу дуць дзей нi-

чаць да 22 чэр ве ня, для Пар ту га лii — 

да 1 лi пе ня. Як за явiў Reuters iс пан скi 

мi нiстр транс пар ту Ха сэ Лу iс Аба лас, 

«мы спа дзя ём ся ад на вiць нар маль ны 

рэ жым зна хо джан ня ў кра i не ў кан цы 

чэр ве ня. Каб гэ та зда ры ла ся, нам трэ-

ба кан чат ко ва зра бiць Iс па нiю бяс печ-

ным i пры ваб ным мес цам з ме ды цын-

ска га пунк ту гле джан ня».

Свае ню ан сы ў скан ды наў скiх кра i-

нах. Да нiя ў кан цы мая аб вяс цi ла, што 

з 15 чэр ве ня на пэў ных умо вах бу дзе 

пус каць ту рыс таў з Гер ма нii, Нар ве гii i 

Iс лан дыi, але не са Шве цыi, па ве да мi-

ла Deutsche Welle. Ка пен га ген за крыў-

ся ад Стак голь ма яшчэ 14 са ка вi ка i 

па куль ад кры ваць мя жу ў гэ тым на-

прам ку не збi ра ец ца. За тым ру шы ла 

ўслед Фiн лян дыя, хоць яе звяз ва юць 

з за ход нiм су се дам вель мi цес ныя ад-

но сi ны ў са мых роз ных сфе рах. Тым не 

менш фiн скi мi нiстр унут ра ных спраў 

Ма рыя Ахi са ла, аб вя шча ю чы аб ад ме-

не з 15 чэр ве ня па меж на га кант ро лю 

на су ха пут ных, мар скiх i па вет ра ных 

марш ру тах у Нар ве гiю, Эс то нiю, Лат-

вiю, Лiт ву, Да нiю i Iс лан дыю, па ве да-

мi ла: сi ту а цыя ў Шве цыi, на жаль, на-

столь кi скла да ная, што ад маў ляц ца ад 

дзе ю чых аб ме жа ван няў па куль нель га. 

На ана ла гiч ны крок пай шла i Нар ве гiя. 

Прэм' ер-мi нiстр кра i ны Эр на Суль берг 

за явi ла, што для ту рыс таў зноў ад кры-

ва юц ца гра нi цы з Фiн лян ды яй, Iс лан ды яй 

i Да нi яй, уклю ча ю чы Грэн лан дыю i

Фа рэр скiя аст ра вы.

Вы со кая ры зы ка
Та кi атрым лi ва ец ца тур се зон-2020 

па-еў ра пей ску. Па куль, па сло вах на-

мес нi ка кi раў нi ка Еў ра ка мi сii Марг рэ тэ 

Вес та гер, важ на, каб ён уво гу ле ад-

быў ся. Бо на ват па сту по вае ад крыц цё 

ўнут ры еў ра пей скiх ме жаў не азна чае 

не ад клад на га ад наў лен ня транс парт-

на га тра фi ку ў поў ным аб' ёме. Акра мя 

та го, ча ка ец ца, што мiль ё ны лю дзей, 

асце ра га ю чы ся ка ра на вi ру са, ад да-

дуць пе ра ва гу ад па чын ку до ма цi пры-

нам сi не на кi ру юц ца за мя жу. А тыя, 

хто вы едуць, су тык нуц ца з шэ ра гам 

аб ме жа ван няў i паў сюд ны мi ме ра мi за-

сця ро гi. Вя до ма, мно гiх па да рож нi каў 

гэ та не ад пу дзiць. Тым не менш «нар-

маль ная» ту рыс тыч ная або дзе ла вая 

па езд ка — у тым сэн се, якое ме ла па-

няц це да пан дэ мii, — ста не маг чы май 

яшчэ не хут ка.

Еў ра ка мi сiя вы ка за ла перс пек ты ву 

ад ме ны аб ме жа ван няў на знеш нiх гра-

нi цах. «Пас ля ад ме ны ўсiх па меж ных 

пра ве рак унут ры са ю за мы пра па ну-

ем вы раз ны i гнут кi па ды ход да зняц ця 

аб ме жа ван няў на па езд кi ў ЕС, па чы-

на ю чы з 1 лi пе ня», — аб вяс цi ла Iль ва 

Ёхан сан. Еў ра ка мi сар па ве да мi ла, што 

бу дзе скла дзе ны спiс кра iн з улi кам iх 

эпi дэ мi я ла гiч най аб ста ноў кi, з якi мi ЕС 

пач не з 1 лi пе ня па сту по ва ад кры ваць 

ме жы. Пе ра лiк мяр ку юць увесь час аб-

наў ляць.

Тым не менш аб грун та ва ныя апа-

сен нi за ста юц ца. «Я звяр та ю ся да 

ўсiх, хто па да рож нi чае: атрым лi вай це 

аса ло ду ад лет ня га ад па чын ку, але

з асця рож нас цю i ад каз нас цю, — 

за ўва жыў мi нiстр за меж ных спраў ФРГ

Хай ка Ма ас. — На пра ця гу лет нiх ва-

 ка цый мы хо чам мак сi маль на ска ра цiць 

рас паў сюдж ван не вi ру са па Еў ро пе». 

Па цвяр джэн не та му — ня даў нiя ўспыш-

кi «ка ро ны» ў шэ ра гу кут коў Ста ро га 

Све ту (на прык лад, у той жа Гер ма нii). 

Як за ўва жыў кi раў нiк еў ра пей ска-

га бю ро СА АЗ Ханс Клю ге, «ры зы ка 

па-ра ней ша му за ста ец ца вы со кай ва 

ўсiх кра i нах». Так што рас слаб ляц ца 

не вар та.

За хар БУ РАК.

К@нтынентыК@нтыненты

Шэн ген на су пе рак «ка ро не»Шэн ген на су пе рак «ка ро не»
Ча му Еў ро па ад кры вае ме жы?
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