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Эпi дэ мi я ла гiч ная аб ста ноў ка не 

паў плы ва ла на па лi тыч нае су пра-

цоў нiц тва Бе ла ру сi з Кi та ем — пра 

гэ та Прэ зi дэнт за явiў пад час су-

стрэ чы ў Па ла цы Не за леж нас цi з 

па слом КНР Цуй Цы мi нам.

«Што да ганд лё ва-эка на мiч на-

га су пра цоў нiц тва, я не за ўва жыў, 

што мы дзесь цi пра ва лi лi ся. Так, 

бы ла ней кая паў за, вы ве да е це, 

яна не з Бе ла рус сю звя за ная, мы 

гэ та ўспры ма ем нар маль на. Ве-

да е це, не прос та ад на вiць на ша 

су пра цоў нiц тва з Кi та ем, але i 

на рас цiць яго сё ле та, пе ра адо-

леў шы ад ста ван не, — у на шых 

сi лах, i мы гэ та зро бiм», — па абя-

цаў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ця пер пра пра цоў ва ец ца вi зiт 

стар шы нi КНР Сi Цзiнь пi на, i кi раў-

нiк дзяр жа вы па пра сiў пе ра даць 

свай му сяб ру, што яго ў Бе ла ру-

сi вель мi ча ка юць. Цёп лае пры вi-

тан не i най леп шыя па жа дан нi ад 

Сi Цзiнь пi на пе ра даў i Цуй Цы мiн. 

Цi ка выя пра ек ты, у тым лi ку гу ма-

нi тар ныя, ужо анан са ва ныя або-

дву ма кi раў нi ка мi дзяр жаў. Ся род 

iх — бу даў нiц тва на цы я наль на га 

фут боль на га ста ды ё на i ба сей на 

мiж на род на га стан дар ту.

«Я ха цеў бы, каб пад час вi зi ту 

стар шы нi КНР мы да лi старт гэ-

тым бу доў лям. Гэ та бу дуць узор-

ныя бу доў лi, я жа даў, каб у цэнт-

ры Еў ро пы бы лi гэ тыя два кi тай скiя 

аб' ек ты, на якiх бу дуць пра во дзiц ца 

(i мы ўжо ма ем та кiя па цвяр джэн нi 

мiж на род ных ар га нi за цый) буй ныя 

мiж на род ныя спа бор нiц твы», — 

пад крэс лiў лi дар Бе ла ру сi.

* * *
Па тра ды цыi апош нiх дзён 

зай шла га вор ка i пра рас паў-

сюдж ван не но ва га ка ра на вi ру са. 

Па зi цыя Бе ла ру сi вя до мая, але 

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў 

ува гу па сла, што ўсе вы пад кi ка-

ра на вi ру са ў на шай кра i не бы лi 

за ве зе ны мi.

«У нас гэ ты вi рус не раз вi ваў ся. 

I больш за тое, мы не з'яў ля ем ся 

i не з'яў ля лi ся не тое што цэнт-

рам — ней кiм пунк там, з яко га па-

чаў ся гэ ты вi рус. З за ве зе ных ка-

ра на вi ру саў мы з Кi тая не за вез лi 

нi вод на га. Тут пра цу е вель мi шмат 

гра ма дзян Кi тай скай На род най 

Рэс пуб лi кi — нi вод на га вы пад ку 

за ве зе на га з Кi тай скай На род най 

Рэс пуб лi кi вi ру са i гра ма дзя на мi 

Кi тая», — пад крэс лiў Прэ зi дэнт.

Аку рат ная ра бо та па вы яў лен-

нi i пра фi лак ты цы ка ра на вi рус най 

iн фек цыi пра цяг ва ец ца. Спра ва не 

ў тым, што Бе ла русь не ба iц ца, i 

не ў са мiм ка ра на вi ру се — спра ва 

ва ўсiх вi ру сах, якiя гэ тым ча сам 

«хо дзяць» па Бе ла ру сi, ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Мы прос та спра бу ем ра бiць 

гэ та пра фе сiй на i кроп ка ва, зы-

хо дзя чы ўжо з до све ду — ва ша га 

i на ша га. Мне кож ны дзень ран-

кам дак лад ва юць ста но вi шча. 

Не бы ло вы пад ку, каб мы за да лi 

на шым кi тай скiм сяб рам, спе цыя -

лiс там пы тан не, а яны нам не ад-

ка за лi», — па дзя ка ваў Прэ зi дэнт.

Па коль кi вы пад кi вi ру са за ве-

зе ныя, Бе ла русь акрэс лi ла кра i ны, 

пры езд з якiх кант ра лю ец ца, рас-

тлу ма чыў лi дар дзяр жа вы. «Мы нi 

з ад ной кра i най не за кры лi гра нi цу, 

та му да нас пры яз джа юць роз ныя 

лю дзi, але ў аэ ра пор це (у асноў-

ным гэ та па вет ра ныя зно сi ны) мы 

най сур' ёз ней шым чы нам кант ра-

лю ем тых, хто да нас пры бы вае ў 

Бе ла русь. Ну, у су ткi бы вае нi вод-

на га за ра жа на га ка ра на вi ру сам, 

бы вае два-тры ча ла ве кi, але без 

уся кiх сiмп то маў», — рас ка заў Прэ-

зi дэнт.

Ён па ве да мiў, што тых, хто пры-

быў, ча кае аба вяз ко вы ка ран цiн. 

I Аляк сандр Лу ка шэн ка спа дзя ец ца 

ме на вi та та кiм чы нам прай сцi пiк 

вi рус ных за хвор ван няў, пас ля ча-

го сi ту а цыя ста бi лi зу ец ца, як ужо 

ад бы ло ся ў Кi таi. Да рэ чы, па ра да 

гля дзець за ста ры мi, якiя най больш 

ураз лi выя да iн фек цыi, — так са ма 

ад кi тай цаў. Пры гэ тым Прэ зi дэнт 

за ўва жыў, што ме ды кi не па вiн ны 

па слаб ляць ува гу i да ля чэн ня iн-

шых за хвор ван няў.

Па сло вах кi раў нi ка дзяр жа вы, 

у ста цы я нар з ка ра на вi ру сам у 

асноў ным трап ля юць лю дзi з цэ-

лым бу ке там спа да рож ных хва роб, 

але бе ла рус кiм ура чам уда ец ца 

спраў ляц ца. Ва лан цё ры i са цы яль-

ныя служ бы да стаў ля юць ста лым 

лю дзям ле кi, пра дук ты хар ча ван ня. 

Ва лан цёр ства бу дзе пра цяг вац ца i 

па шы рац ца, па ве да мiў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

«Ро бiм гэ та зы хо дзя чы з жыц ця. 

Уся кае ў жыц цi бы вае, але га лоў-

нае — не па нi ка ваць. Та му што я 

больш за ўсё ба ю ся, што лю дзi 

«за хва рэ юць» на псi хо з. Вось 

ад псi хо зу бу дуць усе ас тат нiя 

хва ро бы — так ка жуць i спе цыя-

лiс ты», — кан ста та ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

* * *
Бе ла русь зi мой двой чы на кi ра-

ва ла Кi таю гу ма нi тар ную да па мо гу 

для ба раць бы з рас паў сюдж ван-

нем ка ра на вi ру са на агуль ную су му 

ка ля 600 ты сяч до ла раў. Цуй Цы мiн 

вы ка заў Аляк санд ру Лу ка шэн ку 

ўдзяч насць ад кi тай ска га на ро да 

i ўра да за пад трым ку.

«Апош нiм ча сам Кi тай i Бе-

ла русь раз гар ну лi цес нае су пра-

цоў нiц тва па су мес най ба раць бе 

з эпi дэ мi яй пнеў ма нii, якая вы клi-

ка на но вым ты пам ка ра на вi ру са. 

Пас ля вы яў лен ня ка ра на вi рус най 

iн фек цыi ў Бе ла ру сi кi тай скi бок 

глы бо ка су пер ажы вае i ўсе ба ко-

ва пад трым лi вае ме ры па пра фi-

лак ты цы i кант ро лi», — па ве да мiў 

жур на лiс там па сол.

Да рэ чы, мiг ра цый ныя i вi за выя 

аб ме жа ван нi ад нос на за меж ных 

кра iн урад са мой КНР не ўжы ваў. 

Кi тай у iнi цы я тыў ным па рад ку не 

спы няў авiя зно сi ны нi з ад ной за-

меж най дзяр жа вай. Коль касць за-

меж ных рэй саў ска ро ча на праз iх 

не рэн та бель насць на фо не знач на-

га знi жэн ня па са жы ра па то ку.

З 16 са ка вi ка ўсе гра ма дзя не, 

якiя пры бы ва юць у Пе кiн з-за мя жы, 

му сяць прай сцi аба вяз ко вае ме ды-

цын скае аб сле да ван не на на яў насць 

вi ру са i зна хо дзiц ца на 14-дзён ным 

ка ран цi не за ўлас ны кошт.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Учо ра на па ся джэн нi Па ста ян най ка мi сii 

Па ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га 

схо ду па мiж на род ных спра вах бы ло вы-

ра ша на вы нес цi на раз гляд пле нар най 

се сii за ко на пра ек ты аб ра ты фi ка цыi па-

гад нен няў па мiж Бе ла рус сю i Еў ра пей скiм 

са юзам аб спра шчэн нi вы да чы вiз i рэ ад-

мi сii асоб, якiя зна хо дзяц ца без да зво лу.

Ра ты фi ка цыя мо жа ад быц ца 
праз ты дзень

«Гэ та вель мi важ ны этап, пас ля яко га пра ект 

па гад нен ня бу дзе пе ра да дзе ны ў Са вет Па ла ты 

i да лей на ра ты фi ка цыю, — рас тлу ма чыў жур на-

лiс там Анд рэй Са вi ных. — Як мы i ка за лi, бу дзем 

ра ты фi ка ваць гэ тыя па гад нен нi ў пры яры тэт ным 

па рад ку».

Пар ла мен та рый вы ка заў спа дзя ван не, што, 

ка лi эпi дэ мiя ка ра на вi ру са пой дзе на спад i лю-

дзi вер нуц ца да нар маль на га жыц ця, пач нуць 

ванд ра ваць, ез дзiць у служ бо выя ка ман дзi роў кi, 

бе ла ру сы ўжо бу дуць ка рыс тац ца гэ тым па гад-

нен нем i кошт вiз зро бiц ца нi жэй шы.

Анд рэй Са вi ных не стаў вы каз ваць зда га дак, 

ка лi да ку мен ты бу дуць ра ты фi ка ва ныя ў еў ра-

пей скiм пар ла мен це.

«Улiч ва ю чы ўсе пра цэ дур ныя ас пек ты, мы 

мяр ку ем, што гэ тае па гад нен не бу дзе ра ты фi ка-

ва на ў бе ла рус кiм пар ла мен це 2 або 3 кра са вi-

ка», — ска заў ён.

Па гад нен не пра ду гледж вае афарм лен не вiз 

для тран зi ту або вы ез ду, за пла на ва на га зна хо-

джан ня на пра ця гу не больш чым 90 дзён у лю бы 

180-дзён ны пе ры яд (да 180 дзён у год), вы да чу 

шмат ра зо вых вiз тэр мi нам дзе ян ня ад 1 да 5 га-

доў для шэ ра гу ка тэ го рый гра ма дзян, знi жэн не 

збо ру за раз гляд ха дай нiц тва аб вы да чы вi зы 

да 35 еў ра, вы зва лен не шэ ра гу ка тэ го рый гра-

ма дзян ад апла ты гэ та га збо ру, а так са ма мае 

пе ра лiк да ку мен таў, якiя з'яў ля юц ца да стат ко-

вы мi для па цвяр джэн ня мэ ты па езд кi.

Да ку мент за ма цоў вае маг чы масць гра ма дзян 

звяр тац ца па афарм лен не вiз не па срэд на ў па-

соль ствы i кон суль скiя ад дзе лы, а не толь кi ў 

вi за выя цэнт ры.

Не пры вя дзе да рос ту коль кас цi 
не ле галь ных мiг ран таў

Па гад нен не аб спра шчэн нi вi за ва га рэ жы му 

не мо жа быць пры ня та без па гад нен ня аб рэ ад-

мi сii — гэ та ўмо ва Еў ра пей ска га са ю за. Апош няе 

пра ду гледж вае аба вя зак Бе ла ру сi i ЕС ажыц-

цяў ляць рэ ад мi сiю (зва рот ны пры ём на сваю тэ-

ры то рыю) улас ных гра ма дзян, гра ма дзян трэ цiх 

дзяр жаў i асоб без гра ма дзян ства, якiя не ад па-

вя да юць аль бо пе ра ста лi ад па вя даць кры тэ ры ям 

ле галь нас цi на тэ ры то ры ях адзiн ад на го.

Пад час аб мер ка ван ня за ко на пра ек таў дэ пу-

та ты за да лi пы тан не за про ша на му на па ся джэн-

не ка мi сii на чаль нi ку Дэ парт амен та па гра ма-

дзян стве i мiг ра цыi МУС Бе ла ру сi Аляк сею 

БЕ ГУ НУ, цi не паў то рыц ца ў вы нi ку ў Бе ла ру сi 

сi ту а цыя з не ле галь ны мi мiг ран та мi, якая на зi-

ра ец ца ў кра i нах ЕС.

«Па гад нен не аб рэ ад мi сii пра ду гледж вае цы вi-

лi за ва ныя ме ха нiз мы па пе ра да чы асоб, — ад ка-

заў прад стаў нiк МУС. — Еў ра пей скi са юз аказ вае 

тэх нiч ную да па мо гу кам пе тэнт ным ор га нам Бе-

ла ру сi, каб па вы сiць iх га тоў насць да прак тыч най 

рэа лi за цыi гэ та га па гад нен ня. Дзей нi чае ў тым 

лi ку так зва ны фонд доб ра ах вот на га вяр тан ня 

не ле галь ных мiг ран таў, на срод кi яко га лю бая 

асо ба, якая не за кон на зна хо дзiц ца на тэ ры то-

рыi кра i ны, але га то ва вяр нуц ца ў краі  ну гра-

ма дзян скай пры на леж нас цi, мо жа гэ та зра бiць. 

Мы лi чым, што прак тыч ная рэа лi за цыя гэ та га 

па гад нен ня не пры вя дзе да та го, што коль касць 

не ле галь ных мiг ран таў у Бе ла ру сi бу дзе рас цi».

Па сло вах Аляк сея Бе гу на, рэ ад мi сiя за кра не 

не больш за 100 ча ла век у год. Для iх утры ман-

ня пра ду гле джа на бу даў нiц тва за кошт срод каў 

тэх нiч най да па мо гi ЕС двух цэнт раў ча со ва га 

ўтры ман ня не ле галь ных мiг ран таў.

Бiз нес ча кае су праць вi рус ных мер
Пар ла менц кая ка мi сiя так са ма раз гле дзе ла 

пы тан не аб уплы ве эпi дэ мii ка ра на вi ру са на экс-

парт ныя га лi ны Бе ла ру сi.

«У ця пе раш нi час ад мi нiс тэр стваў i ве дам стваў 

i, га лоў нае, ад са юзаў прад пры маль нi каў да нас 

па сту па юць пра па но вы. Мы ба чым, якiя сек та ры 

больш за ўсё за кра ну тыя эпi дэ мi яй. I ба чым, што 

асноў ны ма сiў пра па ноў зна хо дзiц ца ў кам пе тэн-

цыi вы ка наў чай ула ды i Са ве та Мi нiст раў. Та му мы 

аб агуль нiм усю атры ма ную iн фар ма цыю i пе ра да-

дзiм у Са вет Мi нiст раў для пры няц ця мер», — рас-

ка заў жур на лiс там Анд рэй Са вi ных.

Дэ пу тат пра iн фар ма ваў, што пра па но вы бу-

дуць пе ра да дзе ны да кан ца гэ та га тыд ня. Ён 

на зваў най больш па цяр пе лыя ад на ступ стваў 

пан дэ мii сек та ры эка но мi кi: ту рыс тыч ны, гас цi-

нiч ны, рэ ста ран ны i за баў ляль ны, па са жыр скiя 

авiя- i чы гу нач ныя пе ра воз кi.

«Лю дзi на мес цах, тыя, хто су ты ка ец ца з гэ-

тым на прак ты цы, лепш за iн шых ра зу ме юць, 

што мож на зра бiць для па ляг чэн ня сi ту а цыi, — 

да даў пар ла мен та рый. — Iн шае пы тан не, што 

маг чы мас цi ўра да так са ма не бяз меж ныя, та му 

нам да вя дзец ца тут шу каць ра зум ны i ўзва жа ны 

кам пра мiс».

Анд рэй Са вi ных ад зна чыў, што ў гэ тай сi ту а цыi 

прад пры ем ствы на ват не про сяць гро шай, яны 

про сяць ад тэр мi ноў кi па пад атко вых вы пла тах, па 

арэнд най пла це, знi жэн ня кош ту крэ ды таў.

На пя рэ дад нi ста ла вя до ма, што ў Бе ла ру сi для 

ба раць бы з рас паў сюдж ван нем ка ра на вi ру са з 

бюд жэ ту вы дзе ляць 2,35 мiль ё на руб лёў.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Афi цый ны 
вi зiт 
Прэ зi дэн та 
Бе ла ру сi 
ў Лат вiю 
пе ра не се ны 
на паз ней шы 
тэр мiн

Пра гэ та ста ла 

вя до ма пас ля 

тэ ле фон най раз мо вы 

Аляк санд ра Лу ка шэн кi 

з яго ка ле гам 

Эгiл сам Ле вiт сам, 

якая ад бы ла ся 

з iнi цы я ты вы 

лат вiй ска га бо ку.

Пры чы на пе ра но су су-

стрэ чы — увя дзен не над-

звы чай на га ста но вi шча ў 

кра i не-су сед цы з-за ка ра на-

вi ру са. Як пе рад ае Бел ТА, 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-

крэс лiў: гэ тае ра шэн не бе-

ла рус кi бок ус пры няў з ра-

зу мен нем.

Кi раў нi кi кра iн аб мер-

ка ва лi пад рых тоў ку да су-

мес на га чэм пi я на ту све-

ту па ха кеi ў 2021 го дзе i 

ас пек ты ганд лё ва-эка на-

мiч на га ўза е ма дзе ян ня — 

пы тан нi транс пар цi роў кi 

гру заў, тран зi ту энер га-

рэ сур саў, вы твор чай ка-

а пе ра цыi.

Но выя да ты вi зi ту бу дуць 

уз год не ны па дып ла ма тыч-

ных ка на лах.

«Нам нi хто i нi што, нi я кiя ка ра на вi ру сы, 
не пе ра шка джае раз вi ваць двух ба ко выя ад но сi ны»

Прэ зi дэнт су стрэў ся з Над звы чай ным i Паў на моц ным Па слом Кi тая ў Бе ла ру сi

КА ЛI ЖЫЦ ЦЁ НА ЛА ДЗIЦ ЦА, 
ВI ЗЫ БУ ДУЦЬ ТАН НЕЙ ШЫЯ

Та кую ўпэў не насць вы ка заў дэ пу тат Анд рэй СА ВI НЫХ 
пе рад аб мер ка ван нем ад па вед на га па гад нен ня па мiж Бе ла рус сю i ЕС

Пар ла менц кi дзён нiкПар ла менц кi дзён нiк

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


