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(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Ка лі па спра ба ваць ко рат ка
сфармуляваць пазіцыю кіраўніка
дзяржавы па сітуацыі, якая складваецца з-за пандэміі каранавіруса,
яна будзе выглядаць наступным
чынам: спрашчаць яе нельга, але
і залішнія — іс тэрычныя — рухі
рабіць не варта, бо ў лепшым выпадку яны не дадуць плёну, а ў горшым — нашкодзяць.
«Аб мер каваць эпідэмі я ла гічную абстаноўку асабліва важна
ва ўмовах каранавіруснага псіхо зу, — падкрэс ліў Аляксандр
Лукашэнка. — Я цалкам упэўнены,
што мы можам пацярпець больш
ад панікі, чым ад самога віруса.
Гэта мяне больш за ўсё хвалюе.
...Цывілізаваны свет увогуле нібы
звар'яцеў... Ужо і палітыкі выкарыс тоўваюць у сваіх інтарэсах
гэтыя працэсы. У залежнасці ад
таго, што ў якой канкрэтнай краіне
адбываецца».
Пры гэтым ёсць у такой сітуацыі і несумненная карысць, лічыць Аляксандр Лукашэнка. Яна
ў тым, што мабілізавалася ўся
сістэма аховы здароўя, асабліва эпідэміялагічная служба, пра
якую ў звычайных умовах забываюцца.
«Добра, што мы захавалі гэту
сістэму з савецкіх часоў і не страцілі вас, — звярнуўся Прэзідэнт да
прысутных спецыялістаў. — Гэты
псіхоз прымусіў нас страпянуцца і
ў гэтым кірунку папрацаваць».
Аляксандр Лукашэнка паведаміў, што з беларускімі медыкамі
цяпер дзеляцца сваімі парадамі кітайскія калегі, якія набылі багаты
вопыт у барацьбе з COVІD-19. Што
датычыцца аб'яўлення Сусветнай
арганізацыяй аховы здароўя пандэміі, то, на думку беларускага
лідара, гэта не мае вялікага значэння для нашай краіны, якая як
працавала, так і працуе, павя-

лічваючы намаганні па барацьбе
з вірусамі ўвогуле, а не толькі з
COVІD-19.

«УСЕ ПАВІННЫ БЫЦЬ
ДОМА. У БЯСПЕЦЫ»
Што датычыцца закрыцця расійскай граніцы, то Прэзідэнт лічыць
гэта непрадуманым, дарэмным і
нават шкодным крокам.
«Я яшчэ раз хачу паўтарыць,
і гэта ўжо пацвярджаецца: глупства
абсалютнае і несусветнае, — сказаў ён. — Гэта ніяк не абараняе
Расію, тым больш у сітуацыі,
калі граніцы закрываюць выбарачна — недзе закрылі, недзе адкрылі. Памятаеце, як з граніцай з
Кітаем на Далёкім Усходзе было?
Закрылі, праз трое сутак пачаўся
дэфіцыт прадуктаў з Кітая. У выніку
прыадкрылі. Вакханалія цэлая! Але
гэта іх справа. Людзі ацэняць усё,
што адбываецца ў нас з закрыццём
граніц».
На думку беларускага лідара,
у выніку ў свеце штучна створаная
сітуацыя, калі чалавек, які апынуўся за мяжой, не можа патрапіць
дадому. Гэта датычыцца не толькі
беларусаў, але і расіян, якія цяпер
знаходзяцца ў Польшчы і не могуць
вярнуцца на радзіму.
Аляксандр Лукашэнка даў персанальнае даручэнне кіраўніку
сваёй Адміністрацыі дапамагчы
расіянам, а таксама распарадзіўся
здзейсніць усе намаганні, каб дадому ў найбліжэйшы час змаглі вярнуцца беларусы.

НАСЦЯРОЖАНАСЦЬ
ДАПАМАГАЕ
Прэзідэнт упэўнены, што для
Беларусі неактуальнае пытанне пра
няздольнасць медыцынскай сістэмы справіцца з наплывам інфіцыраваных каранавірусам хворых.

 У тэму
Па інфармацыі Міністэрства аховы здароўя на
17 сакавіка 2020 года ўсяго зарэгістраваны 51 выпадак лабараторнага пацвярджэння COVІD-19 у Беларусі. Большая частка пацыентаў не мае прыкмет
захворвання, шэсць ужо выпісаныя, хутка могуць
быць выпісаныя яшчэ 11.
У рамках санітарнага кантролю на граніцах
Беларусі на 17 сакавіка былі вызначаныя 242 чалавекі з сімптомамі вострай рэспіраторнай віруснай інфекцыі, якія знаходзіліся раней у краінах з
высокім узроўнем захваральнасці на COVІD-19:
у КНР — 97 чалавек, у Італіі, Паўднёвай Карэі, Іране — 145 чалавек. Гэтыя людзі шпіталізаваныя ў
інфекцыйныя стацыянары, ім аказаная неабходная
медыцынская дапамога, праведзены лабараторныя
даследаванні. Наяўнасць каранавіруса ні ў кога не
пацвердзілася.
Міністэрства аховы здароўя інфармуе, што пад
актыўнае медыцынскае назіранне трапляюць усе
грамадзяне, якія прыбылі з краін, дзе небяспечная
сітуацыя з COVІD-19. На 17 сакавіка працягваецца
медыцынскае назіранне за амаль дзвюма тысячамі грамадзян. За амаль трыма тысячамі двухтыднёвае медыцынскае назіранне завершана, яны
здаровыя.

«У Італіі паміраюць у асноўным
старыя, якім своечасова не аказалі
дапамогу. У нас зусім не так. Усе,
хто быў за мяжой, — на медыцынскім кантролі. Пры самым
малым падазрэнні тэсціруем,
калі лабараторна пацверджана,
адразу ўсе кантакты знаходзім
і ізалюем», — назваў ён прынцыповае, на яго думку, адрозненне
падыходу да выяўлення хворых у
Беларусі.
Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу на тое, што сёлета, нягледзячы
на напружаную сітуацыю ў свеце ў
сувязі з каранавірусам, у Беларусі
зарэгістравана ў цэлым на паўтары тысячы менш захворванняў,
звязаных з дыхальнай сістэмай,
у прыватнасці, значна менш адбылося лятальных выпадкаў з-за
пнеўманіі.
«У канцы зімы — пачатку вясны
ў Беларусі, як і ва ўсім свеце, ідзе
пад'ём сезонных інфекцый, — канстатаваў Аляксандр Лукашэнка. —
Размова ў гэтым выпадку не пра
каранавірус, а пра прывычныя
для нас вострыя рэспіраторныя
інфекцыі, у тым ліку грып. Самае
небяспечнае, што можа адбыцца, — пнеўманія. У мяне на стале
параўнальная леташняя і сёлетняя
статыстыка па колькасці смяротных выпадкаў ад пнеўманіі. Факт:
за 2019 год у студзені—лютым
было 196 смерцяў ад пнеўманіі, за
студзень—люты гэтага года пры
такім псіхозе і іншых хваробах у нас
загінула 138. Пры гэтым, асабліва
падкрэсліваю, ніводнай смерці
пры пацверджанай каранавіруснай інфекцыі на тэрыторыі нашай краіны сёння няма».
Такім чынам, беларускі лідар
запатрабаваў ад Міністэрства
аховы здароўя прыкласці ўсе
намаганні, каб не толькі на каранавірус, а любых захварэлых
было як мага менш і ўсе яны
выздаравелі. «Ад любой інфек-

Пры гэтым медыкі бесперапынна сочаць за ўсімі студэнтамі, якія вяртаюцца з КНР, Італіі, Ірана,
Паўднёвай Карэі. Таксама арганізавана назіранне
за рабочымі, якія прыбываюць з КНР.
Міністэрства аховы здароўя пашырыла пералік
краін з дрэннай эпідэміялагічнай сітуацыяй, уключыўшы ў яго таксама Францыю, Германію, Іспанію,
Польшчу і Чэхію.
Для ўдасканалення супрацьэпідэміялагічных мерапрыемстваў Міністэрства аховы здароўя прапануе шэраг мер.
 Арганізаваць транзітныя калідоры для велікагрузнага транспарту і расійскіх грамадзян, якія
следуюць праз нашу краіну, з дакладным вызначэннем месцаў, дзе тыя могуць спыняцца для запраўкі, адпачынку і харчавання, з арганізацыяй у
гэтых месцах санітарна-кантрольных пунктаў для
назірання і наступнай дэзінфекцыі.
 Скараціць інтэрвалы руху грамадскага транспарту ў гадзіны пік.
 Змясціць час пачатку заняткаў у ВНУ на больш
пазнейшы час для раздзялення патокаў пасажыраў,
якія едуць на работу і вучобу.
 Актывізаваць работу сацыяльных службаў, накіраваную на задавальненне патрэб пажылых людзей і інвалідаў без выхаду з дому.

 Кампетэнтна
Айчынныя сістэмы дыягностыкі каранавіруса выкарыстоўваюцца
ўжо з 23 студзеня, расказала журналістам загадчык лабараторыі грыпу і грыпападобных захворванняў РНПЦ эпідэміялогіі і
мікрабіялогіі Наталля ШМЯЛЁВА. Іх даставернасць пацверджана
нямецкай клінікай-партнёрам СААЗ. Па інфармацыі загадчыцы лабараторыі, цяпер у краіне праводзіцца дыягностыка з выкарыстаннем трох тыпаў тэст-сістэм: айчынных, расійскіх і дыягнастычных
тэст-сістэм, якія былі пастаўленыя СААЗ. Айчынная тэст-сістэма
зараз праходзіць рэгістрацыю, пры гэтым яна мае папярэдні дазвол
на выкарыстанне, што дазваляе зрабіць дыягностыку даступнай ва
ўсіх рэгіёнах краіны.
Зберагчы старых ад заражэння каранавірусам дапаможа дастаўка лекаў з аптэк на дом. Гэтае пытанне прапрацоўвае Міністэрства
аховы здароўя, паведаміў кіраўнік ведамства Уладзімір КАРАНІК.
«Калі ёсць электронны рэцэпт, не трэба папяровага носьбіта. Гэта
значыць, пенсіянер можа патэлефанаваць у паліклініку, і доктар выпіша электронны рэцэпт. Безрэцэптурныя прэпараты можна будзе
замовіць па тэлефоне альбо па інтэрнэце з дастаўкай на дом. Мы
прапрацоўваем гэтую сістэму», — сказаў міністр. Пакуль гаворка
ідзе пра аптэкі, якія маюць стацыянарную сетку, у прыватнасці,
дыстрыб'ютары «Фармацыя». Магчыма, да гэтай сістэмы змогуць
далучыцца і іншыя буйныя сеткі.
У беларускіх медыкаў распрацавана некалькі сцэнарыяў рэагавання на распаўсюджанне каранавіруса. Яны гатовыя працаваць пры
адзінкавых, групавых і масавых захворваннях. Па словах загадчыка
аддзела анестэзіялогіі, рэанімацыі і інтэнсіўнай тэрапіі Мінскага
навукова-практычнага цэнтра хірургіі, транспланталогіі і гематалогіі Аляксандра ДЗЯДЗЬКО, галоўнае — не дапусціць усплёску
інфіцыравання і масавага паступлення пацыентаў у рэанімацыю,
як у Італіі: такога не вытрымае ніводная сістэма.
цыі, ад любой — не толькі каранавіруснай!» — акцэнтаваў увагу
Прэзідэнт.

СТРАХ — ШКОДЗІЦЬ
Кіраўнік дзяржавы крытычна
выказаўся пра ўвядзенне каранціну ў БНТУ і пра ідэю перанесці
школьныя канікулы. Ён лічыць гэтыя захады празмернымі і нават
шкоднымі.
«Я катэгарычна забараніў без
майго ведама нешта закрываць,
нешта адмяняць, — сказаў Прэзідэнт. — Вы павінны лячыць людзей.
Таму ніякіх пераносаў, напрыклад,
канікул у школе. Баяцца бацькі —
няхай не пускаюць. Але, на шчасце,
сярод дзяцей няма хворых».
Пры гэтым дзеці могуць пераносіць вірус, а ў выпадку датэрміновых канікул яны вымушана
паедуць да сваіх бабуль і дзядуль
і падвергнуць іх рызыцы інфіцыравання, што для старых якраз вельмі
небяспечна.
Больш важна прывучыць дзяцей да элементарных правіл гігіены. Падобная логіка — і адносна
закрыцця меж. Наўрад ці вялікі сэнс
іх закрываць, іншая рэч — прадухіліць распаўсюджанне занесенай
з-за мяжы інфекцыі.
«Кантроль на граніцы мы паслабляць не павінны, — падкрэсліў Прэзідэнт. — Мне дзяржсакратар
штораніцы дакладвае аб абстаноўцы
на мяжы. Вялізная колькасць расіян
перасоўваецца цераз нашу заходнюю граніцу ў Расію. Ні ў якім выпадку не чапайце! Яны вязуць грузы
для Расіі — няхай вязуць. Мы забяспечваем ім тры калідоры — Украіна, Польшча, Прыбалтыка, — па
якіх фуры перасякаюць нашу краіну.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Ухань да канца сакавіка
можа вызваліцца ад каранавіруса
Горад Ухань, адміністрацыйны цэнтр кітайскай правінцыі Хубэй, які лічыцца эпіцэнтрам распаўсюджання каранавіруса COVІD-19, можа цалкам ачысціцца ад інфекцыі
да канца бягучага месяца. Каранцін у горадзе можа быць
паступова зняты, лічыць адзін з вядучых вірусолагаў КНР
Лі Ланьцзюань, калі на працягу 14 дзён запар ва Ухані
не будзе зарэгістравана ніводнага новага выпадку заражэння. «Пасля таго як блакада горада будзе аслаблена,
мы ўсё яшчэ павінны будзем строга выконваць дзеянні,
накіраваныя на кантроль над вірусам, каб прадухіліць магчымыя новыя ўспышкі», — дадаў ён. Па стане на раніцу
19 сакавіка, у мацерыковым Кітаі за мінулыя суткі не зарэгістравана ніводнага выпадку заражэння каранавірусам.

Усе 34 выяўленыя новыя інфіцыраваныя — людзі, якія
прыбылі з-за мяжы. У той жа час у Хубэі зафіксавана восем выпадкаў смяротнага зыходу сярод тых, хто захварэў
раней, з іх шэсць — ва Ухані. Усяго са снежня 2019 года
ў гэтым горадзе колькасць інфіцыраваных каранавірусам
склала 40765 чалавек, памерла 2496.

Улады Ірана амніставалі 10 тысяч зняволеных
Вызваленне адбылося ў рамках ухваленай духоўным лідарам і кіраўніком краіны Алі Хаменеі амністыі ў гонар Наўруза,
Новага года па іранскім календары, які настаў у ноч на 20 сакавіка. Пра гэта заявіў афіцыйны прадстаўнік Вярхоўнага
суда Ірана Галям Хасейн Ісмаілі. Больш за палову гэтых
зняволеных асуджаныя па справах, якія прадугледжваюць
пагрозу бяспецы краіны. Ісмаілі дадаў, што «ўсе, хто трапляе
пад амністыю, будуць вызваленыя з турмы».

Трэба ім заправіцца — мы вызначаем пункты, дзе яны будуць запраўляцца, адпачываць і харчавацца».
Прэзідэнт ухваліў ініцыятыву
Міністэрства аховы здароўя па
размежаванні патокаў рабочых
і студэнтаў у грамадскім транспарце. Падтрымаў ён і настрой
у грамадстве на самаізаляцыю
пры любых прыкметах рэспіраторных інфекцый.
«Людям з прыкметамі інфекцыі трэба раіць заставацца дома,
і асабліва — старым. Трэба так
мабілізаваць нашы сацыяльныя службы, каб дапамагалі
тым, каму дзеці дапамагчы не
могуць. А такіх хапае, — сказаў
Прэзідэнт. — Таму трэба старымі
цяпер апекавацца. Вось гэта для
нас вельмі, вельмі важна — каб
яны не пацярпелі».
Аляксандр Лукашэнка папрасіў экспертаў паведаміць яму, што
яшчэ трэба зрабіць, каб актывізаваць медыцынскую сістэму ў супрацьстаянні з інфекцыямі, у тым
ліку з новай.
Па словах Прэзідэнта, цяпер у
краіне хапае медыцынскіх масак,
дастаткова ахоўных медыцынскіх
касцюмаў. Але рэспіратараў можа
не хапіць. І гэта абурыла кіраўніка
дзяржавы. Ён даручыў за тыдзень
наладзіць у Беларусі вытворчасць
рэспіратараў.
«Хвалімся ўсюды, што мы —
ІТ-краіна, а няшчасныя гэтыя «наморднікі» не можам вырабіць! Каб
за тыдзень урад прыняў адпаведнае рашэнне! Калі няма станка — не праблема яго набыць.
Дрэнна, што ў Беларусі іх няма.
Яны нам спатрэбяцца заўсёды,
не толькі з каранавірусам».
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

У Брытанскім музеі назвалі
самую цікавую знаходку
Самай каштоўнай знаходкай за мінулы год стала старажытная брошка,
узрост якой складае каля 1100 гадоў.
Рарытэт выявілі ў Норфалку, паведаміла The Guardіan.
Брошка стала самай каштоўнай з усіх 1311 скарбаў, знойдзеных на тэрыторыі Англіі, Уэльса і Паўночнай Ірландыі пры дапамозе металадэтэктараў. Яна ўпрыгожаная
расліннымі матывамі, геаметрычнымі формамі і выявамі
жывёл, у тым ліку драконаў і сабак. «Гэта дзіўны прыклад
англасаксонскага мастацтва таго часу. Вонкава яна больш
падобная на прадмет віктарыянскай эпохі», — расказаў
прадстаўнік музея. Ён дадаў, што брошку можна насіць
«хоць сёння», бо яна ў вельмі добрым стане. Акрамя таго, летась былі знойдзеныя залаты бранзалет бронзавага
веку і манета, з дапамогай якой удалося даведацца больш
пра рымскага імператара-ўзурпатара Караузія.

