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НАДЗЁННАЕ

25 сакавіка 2020 г.

«Нам нiхто i нiшто, нiякiя каранавiрусы,
не перашкаджае развiваць двухбаковыя адносiны»

Афiцыйны
вiзiт
Прэзiдэнта
Беларусi
ў Латвiю
перанесены
на пазнейшы
тэрмiн
Пра гэта стала
вядома пасля
тэлефоннай размовы
Аляксандра Лукашэнкi
з яго калегам
Эгiлсам Левiтсам,
якая адбылася
з iнiцыятывы
латвiйскага боку.
Прычына пераносу сустрэчы — увядзенне надзвычайнага становiшча ў
краiне-суседцы з-за каранавiруса. Як перадае БелТА,
Аляксандр Лукашэнка падкрэслiў: гэтае рашэнне беларускi бок успрыняў з разуменнем.
Кi раў нi кi кра iн аб мерка ва лi пад рых тоў ку да сумес на га чэм пi я на ту свету па ха кеi ў 2021 го дзе i
ас пек ты ганд лё ва-эка намiч на га ўза е ма дзе ян ня —
пы тан нi транс пар цi роў кi
гру заў, тран зi ту энер гарэ сур саў, вы твор чай каа пе ра цыi.
Новыя даты вiзiту будуць
узгоднены па дыпламатычных каналах.

Фота БелТА.

Прэзiдэнт сустрэўся з Надзвычайным i Паўнамоцным Паслом Кiтая ў Беларусi
Эпiдэмiялагiчная абстаноўка не
паўплывала на палiтычнае супрацоўнiцтва Беларусi з Кiтаем — пра
гэта Прэзiдэнт заявiў падчас сустрэчы ў Палацы Незалежнасцi з
паслом КНР Цуй Цымiнам.
«Што да гандлёва-эканамiчнага супрацоўнiцтва, я не заўважыў,
што мы дзесьцi правалiлiся. Так,
была нейкая паўза, вы ведаеце,
яна не з Беларуссю звязаная, мы
гэта ўспрымаем нармальна. Ведаеце, не проста аднавiць наша
супрацоўнiцтва з Кiтаем, але i
нарасцiць яго сёлета, пераадолеўшы адставанне, — у нашых
сiлах, i мы гэта зробiм», — паабяцаў Аляксандр Лукашэнка.
Цяпер прапрацоўваецца вiзiт
старшынi КНР Сi Цзiньпiна, i кiраўнiк дзяржавы папрасiў перадаць
свайму сябру, што яго ў Беларусi вельмi чакаюць. Цёплае прывiтанне i найлепшыя пажаданнi ад
Сi Цзiньпiна перадаў i Цуй Цымiн.
Цiкавыя праекты, у тым лiку гуманiтарныя, ужо анансаваныя абодвума кiраўнiкамi дзяржаў. Сярод
iх — будаўнiцтва нацыянальнага
футбольнага стадыёна i басейна
мiжнароднага стандарту.
«Я хацеў бы, каб падчас вiзiту
старшынi КНР мы далi старт гэтым будоўлям. Гэта будуць узорныя будоўлi, я жадаў, каб у цэнтры Еўропы былi гэтыя два кiтайскiя
аб'екты, на якiх будуць праводзiцца
(i мы ўжо маем такiя пацвярджэннi
мiжнародных арганiзацый) буйныя
мiжнародныя спаборнiцтвы», —
падкрэслiў лiдар Беларусi.

***
Па тра ды цыi апош нiх дзён
зай шла га вор ка i пра рас паўсюджванне новага каранавiруса.
Па зi цыя Бе ла ру сi вя до мая, але
Аляксандр Лу ка шэн ка звяр нуў
увагу пасла, што ўсе выпадкi каранавiруса ў нашай краiне былi
завезенымi.
«У нас гэты вiрус не развiваўся.
I больш за тое, мы не з'яўляемся
i не з'яўлялiся не тое што цэнтрам — нейкiм пунктам, з якога пачаўся гэты вiрус. З завезеных каранавiрусаў мы з Кiтая не завезлi
нiводнага. Тут працуе вельмi шмат
гра ма дзян Кi тай скай На род най
Рэспублiкi — нiводнага выпадку
завезенага з Кiтайскай Народнай
Рэспублiкi вiруса i грамадзянамi
Кiтая», — падкрэслiў Прэзiдэнт.

Акуратная работа па выяўленнi i прафiлактыцы каранавiруснай
iнфекцыi працягваецца. Справа не
ў тым, што Беларусь не баiцца, i
не ў самiм каранавiрусе — справа
ва ўсiх вiрусах, якiя гэтым часам
«ходзяць» па Беларусi, адзначыў
Аляксандр Лукашэнка.
«Мы проста спрабуем рабiць
гэта прафесiйна i кропкава, зыходзячы ўжо з досведу — вашага
i нашага. Мне кожны дзень ранкам дакладваюць становiшча.
Не было выпадку, каб мы задалi
нашым кiтайскiм сябрам, спецыялiстам пытанне, а яны нам не адказалi», — падзякаваў Прэзiдэнт.
Паколькi выпадкi вiруса завезеныя, Беларусь акрэслiла краiны,
прыезд з якiх кантралюецца, растлумачыў лiдар дзяржавы. «Мы нi

з адной краiнай не закрылi гранiцу,
таму да нас прыязджаюць розныя
людзi, але ў аэрапорце (у асноўным гэта паветраныя зносiны) мы
найсур'ёзнейшым чынам кантралюем тых, хто да нас прыбывае ў
Беларусь. Ну, у суткi бывае нiводнага заражанага каранавiрусам,
бывае два-тры чалавекi, але без
усякiх сiмптомаў», — расказаў Прэзiдэнт.
Ён паведамiў, што тых, хто прыбыў, чакае абавязковы каранцiн.
I Аляксандр Лукашэнка спадзяецца
менавiта такiм чынам прайсцi пiк
вiрусных захворванняў, пасля чаго сiтуацыя стабiлiзуецца, як ужо
адбылося ў Кiтаi. Дарэчы, парада
глядзець за старымi, якiя найбольш
уразлiвыя да iнфекцыi, — таксама
ад кiтайцаў. Пры гэтым Прэзiдэнт
заўважыў, што медыкi не павiнны
паслабляць увагу i да лячэння iншых захворванняў.
Па словах кiраўнiка дзяржавы,
у стацыянар з каранавiрусам у
асноўным трапляюць людзi з цэлым букетам спадарожных хвароб,
але беларускiм урачам удаецца
спраўляцца. Валанцёры i сацыяльныя службы дастаўляюць сталым
людзям лекi, прадукты харчавання.
Валанцёрства будзе працягвацца i
пашырацца, паведамiў Аляксандр
Лукашэнка.
«Робiм гэта зыходзячы з жыцця.
Усякае ў жыццi бывае, але галоўнае — не панiкаваць. Таму што я
больш за ўсё баюся, што людзi
«захварэюць» на псiхоз. Вось

ад псiхозу будуць усе астатнiя
хваробы — так кажуць i спецыялiсты», — канстатаваў Аляксандр
Лукашэнка.

***
Беларусь зiмой двойчы накiравала Кiтаю гуманiтарную дапамогу
для барацьбы з распаўсюджваннем каранавiруса на агульную суму
каля 600 тысяч долараў. Цуй Цымiн
выказаў Аляксандру Лукашэнку
ўдзячнасць ад кiтайскага народа
i ўрада за падтрымку.
«Апош нiм часам Кi тай i Беларусь разгарнулi цеснае супрацоўнiцтва па сумеснай барацьбе
з эпiдэмiяй пнеўманii, якая выклiкана новым тыпам каранавiруса.
Пасля выяўлення каранавiруснай
iнфекцыi ў Беларусi кiтайскi бок
глыбока суперажывае i ўсебакова падтрымлiвае меры па прафiлактыцы i кантролi», — паведамiў
журналiстам пасол.
Дарэчы, мiграцыйныя i вiзавыя
абмежаваннi адносна замежных
краiн урад самой КНР не ўжываў.
Кiтай у iнiцыятыўным парадку не
спыняў авiязносiны нi з адной замежнай дзяржавай. Колькасць замежных рэйсаў скарочана праз iх
нерэнтабельнасць на фоне значнага знiжэння пасажырапатоку.
З 16 сакавiка ўсе грамадзяне,
якiя прыбываюць у Пекiн з-за мяжы,
мусяць прайсцi абавязковае медыцынскае абследаванне на наяўнасць
вiруса i знаходзiцца на 14-дзённым
каранцiне за ўласны кошт.
Варвара МАРОЗАВА.

Парламенцкi дзённiк

КАЛI ЖЫЦЦЁ НАЛАДЗIЦЦА,
ВIЗЫ БУДУЦЬ ТАННЕЙШЫЯ
Такую ўпэўненасць выказаў дэпутат Андрэй САВIНЫХ
перад абмеркаваннем адпаведнага пагаднення памiж Беларуссю i ЕС
Учора на пасяджэннi Пастаяннай камiсii
Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу па мiжнародных справах было вырашана вынесцi на разгляд пленарнай
сесii законапраекты аб ратыфiкацыi пагадненняў памiж Беларуссю i Еўрапейскiм
саюзам аб спрашчэннi выдачы вiз i рэадмiсii асоб, якiя знаходзяцца без дазволу.

Ратыфiкацыя можа адбыцца
праз тыдзень
«Гэта вельмi важны этап, пасля якога праект
пагаднення будзе перададзены ў Савет Палаты
i далей на ратыфiкацыю, — растлумачыў журналiстам Андрэй Савiных. — Як мы i казалi, будзем
ратыфiкаваць гэтыя пагадненнi ў прыярытэтным
парадку».
Парламентарый выказаў спадзяванне, што,
калi эпiдэмiя каранавiруса пойдзе на спад i людзi вернуцца да нармальнага жыцця, пачнуць
вандраваць, ездзiць у службовыя камандзiроўкi,
беларусы ўжо будуць карыстацца гэтым пагадненнем i кошт вiз зробiцца нiжэйшы.
Андрэй Савiных не стаў выказваць здагадак,
калi дакументы будуць ратыфiкаваныя ў еўрапейскiм парламенце.
«Улiчваючы ўсе працэдурныя аспек ты, мы
мяркуем, што гэтае пагадненне будзе ратыфiкавана ў беларускiм парламенце 2 або 3 красавiка», — сказаў ён.
Пагадненне прадугледжвае афармленне вiз
для транзiту або выезду, запланаванага знаходжання на працягу не больш чым 90 дзён у любы
180-дзённы перыяд (да 180 дзён у год), выдачу
шматразовых вiз тэрмiнам дзеяння ад 1 да 5 гадоў для шэрагу катэгорый грамадзян, знiжэнне
збору за разгляд хадайнiцтва аб выдачы вiзы
да 35 еўра, вызваленне шэрагу катэгорый грамадзян ад аплаты гэтага збору, а таксама мае

пералiк дакументаў, якiя з'яўляюцца дастатковымi для пацвярджэння мэты паездкi.
Дакумент замацоўвае магчымасць грамадзян
звяртацца па афармленне вiз непасрэдна ў пасольствы i консульскiя аддзелы, а не толькi ў
вiзавыя цэнтры.

Не прывядзе да росту колькасцi
нелегальных мiгрантаў
Пагадненне аб спрашчэннi вiзавага рэжыму
не можа быць прынята без пагаднення аб рэадмiсii — гэта ўмова Еўрапейскага саюза. Апошняе
прадугледжвае абавязак Беларусi i ЕС ажыццяўляць рэадмiсiю (зваротны прыём на сваю тэрыторыю) уласных грамадзян, грамадзян трэцiх
дзяржаў i асоб без грамадзянства, якiя не адпавядаюць альбо перасталi адпавядаць крытэрыям
легальнасцi на тэрыторыях адзiн аднаго.
Падчас абмеркавання законапраектаў дэпутаты задалi пытанне запрошанаму на пасяджэнне камiсii начальнiку Дэпартамента па грамадзянстве i мiграцыi МУС Беларусi Аляксею
БЕГУНУ, цi не паўторыцца ў вынiку ў Беларусi
сiтуацыя з нелегальнымi мiгрантамi, якая назiраецца ў краiнах ЕС.
«Пагадненне аб рэадмiсii прадугледжвае цывiлiзаваныя механiзмы па перадачы асоб, — адказаў прадстаўнiк МУС. — Еўрапейскi саюз аказвае
тэхнiчную дапамогу кампетэнтным органам Беларусi, каб павысiць iх гатоўнасць да практычнай
рэалiзацыi гэтага пагаднення. Дзейнiчае ў тым
лiку так званы фонд добраахвотнага вяртання
нелегальных мiгрантаў, на сродкi якога любая
асоба, якая незаконна знаходзiцца на тэрыторыi краiны, але гатова вярнуцца ў краіну грамадзянскай прыналежнасцi, можа гэта зрабiць.
Мы лiчым, што практычная рэалiзацыя гэтага
пагаднення не прывядзе да таго, што колькасць
нелегальных мiгрантаў у Беларусi будзе расцi».

Па словах Аляксея Бегуна, рэадмiсiя закране
не больш за 100 чалавек у год. Для iх утрымання прадугледжана будаўнiцтва за кошт сродкаў
тэхнiчнай дапамогi ЕС двух цэнтраў часовага
ўтрымання нелегальных мiгрантаў.

Бiзнес чакае супрацьвiрусных мер
Парламенцкая камiсiя таксама разгледзела
пытанне аб уплыве эпiдэмii каранавiруса на экспартныя галiны Беларусi.
«У цяперашнi час ад мiнiстэрстваў i ведамстваў
i, галоўнае, ад саюзаў прадпрымальнiкаў да нас
паступаюць прапановы. Мы бачым, якiя сектары
больш за ўсё закранутыя эпiдэмiяй. I бачым, што
асноўны масiў прапаноў знаходзiцца ў кампетэнцыi выканаўчай улады i Савета Мiнiстраў. Таму мы
абагульнiм усю атрыманую iнфармацыю i перададзiм у Савет Мiнiстраў для прыняцця мер», — расказаў журналiстам Андрэй Савiных.
Дэпутат праiнфармаваў, што прапановы будуць перададзены да канца гэтага тыдня. Ён
назваў найбольш пацярпелыя ад наступстваў
пандэмii сектары эканомiкi: турыстычны, гасцiнiчны, рэстаранны i забаўляльны, пасажырскiя
авiя- i чыгуначныя перавозкi.
«Людзi на месцах, тыя, хто сутыкаецца з гэтым на практыцы, лепш за iншых разумеюць,
што можна зрабiць для палягчэння сiтуацыi, —
дадаў парламентарый. — Iншае пытанне, што
магчымасцi ўрада таксама не бязмежныя, таму
нам давядзецца тут шукаць разумны i ўзважаны
кампрамiс».
Андрэй Савiных адзначыў, што ў гэтай сiтуацыi
прадпрыемствы нават не просяць грошай, яны
просяць адтэрмiноўкi па падатковых выплатах, па
арэнднай плаце, знiжэння кошту крэдытаў.
Напярэдаднi стала вядома, што ў Беларусi для
барацьбы з распаўсюджваннем каранавiруса з
бюджэту выдзеляць 2,35 мiльёна рублёў.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

