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Асноўныя тэзісы
і прагнозы

што дадзеныя заніжаны, але наўрад ці гэта значнае заніжэнне. Тут варта ўзяць пад увагу наступнае: (а) адносна добрая
шпітальная інфраструктура ў Беларусі; (б) стасаванне адрознення паміж смерцямі пры наяўнасці віруса і смерцямі па
прычыне віруса.

Камунікацыя. Пандэмія заспела Беларусь у сітуацыі, калі
ўжо чвэрць стагоддзя нефармальна абавязвае эпістэмалагічная іерархія: прэзідэнт ведае/разумее найлепш, рэшта – па
меры набліжанасці да прэзідэнта. Неабходнасць дапасоўваць
прафесійныя высновы да (хаатычных) выказванняў прэзідэнта
адмоўна адбіваецца на камунікацыі – як унутры дзяржаўнай
сістэмы, так паміж дзяржаўнымі органамі і грамадствам.

Рэкамендацыі СААЗ. Невыкананне Беларуссю некаторых
рэкамендацый СААЗ не пацягне за сабой ні іміджавых, ні тым
больш фінансавых наступстваў. Апраўданасць карантынных
мераў – частка рэкамендацый – ставіцца пад сумнеў шэрагам
экспертаў; імаверна, што таксама ўнутры СААЗ няма кансэнсусу
на гэты конт.

Лукашэнка. Рызыкі, звязаныя з распаўсюдам SARS-CoV-2,
кіраўнік Беларусі не лічыць сур’ёзнымі – ні для яго самога, ні
для грамадзян Беларусі. Было б, аднак, перагібам, трактаваць
яго жартоўныя выказванні пра вірус («я тут не бачу яго») як
спробу адмаўляць рэальнасць і аспрэчваць агульнапрызнаны
факт, што вірус распаўсюджваецца ў Беларусі.

Салідарнасць замест карантыну. У наяўнай сітуацыі важна
выбудоўваць гарызантальную салідарнасць дзеля пераадолення наступстваў пандэміі. Сацыяльнае дыстанцыяванне застаецца актуальным этычным імператывам. Не рэкамендуем, аднак,
выступаць з заклікамі да ўвядзення паўсюднага карантыну, паколькі яго этычная перавага дужа сумнеўная.

Мінздароўя імкнецца дзейнічаць у парадыгме больш справаў – менш слоў. Але гэта той выпадак, калі «менш слоў» негатыўна адбіваецца не толькі на іміджы ведамства, але таксама
шансах на ўключэнне ў змаганне з пандэміяй розных сфераў
грамадства.
«Статыстычная анамалія»: чаму колькасць «ковідных»
смерцяў у Беларусі ў афіцыйнай статыстыцы нашмат меншая,
чым у большасці іншых краінах? Існуе рэальная імавернасць,
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11 сакавіка 2020 года Сусветная арганізацыя па ахове здароўя (СААЗ) пры Арганізацыі Аб’яднаных Нацый абвесціла
стан пандэміі новага каронавіруса. Незадоўга пасля гэтага
бальшыня краінаў свету ўвялі тзв. карантынныя меры дзеля
стрымлівання распаўсюду інфекцыі і змяншэння колькасці
захворванняў. Беларусь – адна з нямногіх краін, дзе карантынныя меры былі і застаюцца мінімальнымі. Што можам
сказаць пра такі падыход з перспектывы часу – прыблізна
70 дзён пасля абвяшчэння пандэміі?

Прэгісторыя

1

У конадзень еўрапейскага Новага года, 31 снежня 2019,
кітайскія ўлады паінфармавалі СААЗ аб 41 пацыенце з нетыповай пнеўманіяй. Праз тыдзень навукоўцы ідэнтыфікавалі новы
тып каронавіруса, як быў пачаткова так і названы: «новы каранавірус» (nCoV ← new Corona-Virus). Пазней распаўсюджваецца больш складаная назва: Severe Acute Respiratory Syndromerelated Corona-Virus-2 (Каронавірус-2, датычны да цяжкага
вострага рэспіраторнага сіндрому), скарочана: SARS-CoV-2.
Інфекцыйнае захворванне, выкліканае новым каронавірусам,
атрымала назву Corona-Virus-Disease-2019 (каронавірусная
хвароба 2019 года), скарочана CoViD-19. На азначэнне віруса
нефармальна ўжываецца таксама назва «кітайскі вірус» – водле краіны паходжання, але з увагі на палітычную карэктнасць
ужыванне гэтай назвы не рэкамендуецца.
11 студзеня была зафіксавана першая смерць, звязаная з
новаадкрытым вірусам. Раннія назіранні прывялі да высновы,
1

Гл. таксама Appendix: Храналогія пандэміі ў форме табліцы.
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што вірус здольны выклікаць пнеўманію, весці да дыхальнай
недастатковасці, што ў сваю чаргу можа заканчвацца смяротным зыходам. З увагі на тое, што новы каронавірус уяўляўся
як патэнцыйна небяспечны і ўжо на той момант дынамічна
распаўсюджваўся, 30 студзеня СААЗ абвесціла надзвычайную
міжнародную сітуацыю ў абшары аховы здароўя. Гэта не было
раўназначна абвяшчэнню пандэміі, але стала сігналам для міжнароднай супольнасці, што сітуацыя нетыповая і можа патрабаваць надзвычайных мераў. На тым этапе, аднак, кіраўніцтва
СААЗ не падтрымлівала такіх мераў, як закрыццё межаў і абмежаванне свабоды перамяшчэння ўнутры краінаў.
Цягам лютага новы каронавірус імкліва распаўсюдзіўся ў
Італіі і перакінуўся на большасць іншых еўрапейскіх краін. Распаўсюджваўся таксама – з рознай хуткасцю – на ўсіх астатніх
кантынентах. 9 сакавіка, не чакаючы абвешчання пандэміі з боку
СААЗ, італьянскі ўрад увёў ва ўсёй краіне жорскі карантын. 11
сакавіка СААЗ аб’яўляе стан пандэміі, то бок стан пагрозы для
жыцця і здароўя ў маштабе ўсяго насельніцтва свету. На працягу
другой паловы сакавіка і красавіка бальшыня краінаў свету ўвялі
шэраг надзвычайных мераў па стрымліванні пандэміі і мінімізацыі яе наступстваў. У многіх краінах гэтыя меры абавязваюць і
зараз – на момант падрыхтоўкі гэтага аналізу.
Першы выпадак інфікавання новым каронавірусам у Беларусі быў афіцыйна пацверджаны 28 лютага. Згодна з дзяржаўнай статыстыкай, у сакавіку і красавіку меў месца імклівы
прырост колькасці захворванняў, які на пачатку траўня выразна
запаволіўся. 31 сакавіка ў краіне была зафіксавана першая
смерць на фоне CoVid-19.
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Краіны «з карантынам»
і «без карантыну»
«Карантын» (ад венецыянскай quarantena – сорак адзінак)
літаральна значыць ізаляцыя заразна хворай асобы на сорак
дзён. У кантэксце цяперашняй пандэміі гэтае слова часцяком
ужываецца як зборная назва адміністрацыйных мераў па абмежаванню перамяшчэння, сходаў і многіх відаў дзейнасці
дзеля процідзеяння распаўсюду каронавіруснай інфекцыі. У
англамоўным свеце на азначэнне такіх мераў пашырылася
назва lockdown: закрыццё на ключ, блакаванне ў замкнёным
памяшканні. Абедзве назвы нефармальныя. На афіцыйным
узроўні ўжываецца выраз «меры стрымлівання» (containment
measures).
На працягу сакавіка-красавіка 2020 года літаральна ўсе
краіны і тэрыторыі свету прадпрынялі тыя ці іншыя захады па
процідзеянню пандэміі, уключна з Беларуссю. Розніца толькі ў
маштабах і суровасці гэтых мераў. У звязку з гэтым падзел на
краіны, «якія ўвялі карантын» і «якія не ўвялі карантын», што
часта фігуруе ў СМІ, даволі праблемны, бо пазбаўлены яснай
асновы падзелу. Зазвычай пад «карантынам» (lockdown) пад
разумяваецца ўвядзенне каменданцкай гадзіны, забарона
выходзіць на вуліцу за выключэннем строга акрэсленых выпадкаў, абавязковы перавод адукацыйнай, працоўнай і бізнесовай
дзейнасці на дыстанцыйную аснову, а ў выпадку немагчымасці
– прыпыненне. Такія меры сапраўды былі ўведзены ў многіх
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краінах, але іх набор, абсяг прымянення і строгасць кантролю
выканання значна адрозніваюцца.
Няцяжка, аднак, ідэнтыфікаваць краіны, дзе сукупнасць адміністрацыйных мераў сацыяльнага дыстанцыявання была
мінімальнай. Гэта дзве еўрапейскія краіны: Беларусь і Швецыя,
чатыры азіяцкія: Тайван, Інданезія, Паўднёвая Карэя і Японія,
адна афрыканская: Малаві, дзве лацінаамерыканскія: Нікарагуа і
Бразілія, а таксама пяць штатаў ЗША: Паўночная і Паўднёвая Дакота, Аёва, Нябраска і Арканзас. Безумоўна, унутры групы гэтых,
умоўна «бескарантынных», краін ёсць выразныя адрозненні.
Пры далейшым абмяркоўванні дзеля зручнасці будзем
карыстацца медыйнымі назвамі «карантын», «карантынныя
меры», памятаючы пра сфармуляваныя вышэй засцярогі і ўдакладненні.
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Беларускі афіцыёз на чале з прэзідэнтам Аляксандрам Лукашэнкам ужо на ранняй стадыі распаўсюду новага віруса
заняў скептычна-выкрывальніцкую пазіцыю адносна эпідэміялагічнай пагрозы. 19 лютага «Экспертная среда» – перадача,
якая ладзіцца дзяржаўным Беларускім інстытутам стратэгічных
даследаванняў (БІСД) і Беларускім Тэлеграфным Агенцтвам
(БЕЛТА) – выйшла пад назвай: «Каронавірус. Эканоміка страху». Падчас размовы раз-пораз артыкулявалася думка, што вакол новага віруса больш панікі, чым рэальнай пагрозы, што гэту
паніку культывуюць сусветныя і некаторыя мясцовыя СМІ і што,
магчыма, яна камусьці выгадная. У процівагу такім настроям
БІСД асаблівым чынам экспанаваў наступную інфармацыю:
«СААЗ аб каронавірусе: у 80% выпадкаў хвароба праходзіць у
лёгкай форме і цалкам вылечваецца». Што рабіць з 20% астатніх выпадкаў – калі хвароба праходзіць цяжка або заканчваецца смерцю – гэта не было прадметам увагі.
Скептыцызм беларускіх уладаў адносна пагрозлівасці новага каронавіруса праяўляецца і ў практыцы. 9 траўня з нагоды
Дня Перамогі адбыўся паўнаспраўны парад – без масак, без
захоўвання сацыяльнай дыстанцыі і з удзелам многіх людзей
сталага ўзросту. Сам прэзідэнт, як вынікае са слоў яго прэс-сакратаркі Наталлі Эйсмант, не прадпрымае ніякіх асаблівых
мераў дзеля мінімізацыі рызыка інфікавання, за выключэннем
часцейшага мыцця рук.
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Лукашэнка адарваўся
ад рэальнасці?

Прэзідэнт не сыходзіў і не будзе сыходзіць у ізаляцыю,»дыстанцыйку» ці іншае – паведаміла Эйсмант падчас адной
з прэсавых канферэнцый. – Маскі і рэспіратары прэзідэнт не
мераў. Спортам як займаўся, так і займаецца. Так, усе госці
Палаца Незалежнасці ведаюць, што рукі трэба мыць. Мыюць
і перад сустрэчай з прэзідэнтам. Мы, вядома, таксама гэта
робім – нашмат часцей, чым раней. Мые рукі і прэзідэнт.
Лукашэнка, які ніколі не грэбуе простанароднымі сродкамі самавыражэння, у кантэксце палемікі вакол пандэміі даў
поўную волю сваёй экспрэсіўнасці.
Тут няма вірусаў ніякіх. Ты ж не заўважыла, што яны лётаюць? Я таксама не бачу!
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– жартоўна заявіў ён у размове з журналісткай 28 сакавіка,
пасля хакейнага мачу.
Ну мы ж прасілі - яму заўтра 80 гадоў будзе. (...) Чаго ты
ходзіш па гэтай вуліцы, а тым больш працуеш?
– гэтак зарэагаваў кіраўнік дзяржавы на інфармацыю пра
першую ў Беларусі смерць на фоне CoViD-19. У іншым выпадку,
цытуючы ў свабоднай форме прадстаўлены яму даклад:
А як можна жыць – 135 кілаграмаў вагі, сэрца амаль не
працуе, гэта баліць, тое баліць.
23 красавіка, падчас нарады аб эканамічнай і сацыяльнай
сітуацыі Лукашэнка таксама заявіў:
Я не хачу паўтарацца, але падкрэслю галоўнае: у Беларусі
няма ніводнага памерлага чыста ад каронавіруса чалавека.

Ацэньваючы пазіцыю Лукашэнкі адносна пандэміі, варта
адрозніваць дзве рэчы: (а) стаўленне да рызыкаў, якія нясе ў
сабе пандэмія і (б) прызнаванне існавання такіх рызыкаў. Рызыкі, звязаныя з распаўсюдам SARS-CoV-2, кіраўнік Беларусі
не лічыць сур’ёзнымі – ні для яго самога, ні для грамадзян
Беларусі. Было б, аднак, перагібам, трактаваць яго жартоўныя
выказванні пра вірус («я тут не бачу яго») як спробу адмаўляць
рэальнасць і аспрэчваць агульнапрызнаны факт, што вірус у Беларусі ёсць.
Выказванне «У Беларусі няма ніводага памерлага чыста ад
каронавіруса чалавека» таксама не будзе падавацца эксцэнтрычным, калі зважым, што крайне рэдка інфекцыя SARS-CoV-2
з’яўляецца асноўным фактарам смерці. Як вынікае з рапарта
Нацыянальнага інстытута здароўя Італіі, больш за 99% смяротных зыходаў, звязаных з Covid-19, мела месца ў людзей, якія
ўжо да заражэння хварэлі на рознага роду хваробы2.

пазначыўшы, што ў кожнага памерлага каронавірус дапаўняецца доўгім спісам хвароб.
Выказванні Лукашэнкі наконт пандэміі імгненна разыходзіліся ў СМІ і сацсетках і многімі трактаваліся як праявы цынізму і
адарванасці ад рэчаіснасці. «Беларускі кіраўнік найвідавочней
увайшоў у азарт, а навокал няма нікога, хто мог бы яго вярнуць
у аб’ектыўную рэальнасць» – сказаў у каментары для партала
Naviny.by стваральнік Belarus Security Blog Андрэй Паротнікаў.
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ISS. Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a COVID-19 in Italia Il presente report è basato sui dati aggiornati al 17 Marzo 2020.
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Мінздароўя –
калі прынцып
менш слоў
кепска працуе
Міністэрства аховы здароўя, як спецыялізаванае ведамства, мусіла манеўраваць паміж скептычна-выкрывальніцкай
пазіцыяй Лукашэнкі і этычна-эмацыйным прэсінгам з боку
актыўнай часткі грамадства. У сярэдзіне сакавіка – прыблізна
праз два тыдні пасля выяўлення першага выпадку інфікавання
новым вірусам у Беларусі – Мінздароўя апублікаваў дакумент
наконт рэарганізацыі працы паліклінік і шпіталёў з улікам
імавернасці росту пацыентаў з CoViD-19. Былі закупленыя
адмысловыя ізаляцыйныя боксы для транспартавання пацыентаў «Хуткай дапамогай» і перапрафіляваныя стацыянары.
Мінздароўя прыняў таксама пастанову пра значныя даплаты
медыкам, заангажаваным у лячэнне хворых на CoViD-19 і гэтай
пастановы паслядоўна прытрымліваецца.
Хоць ведамства ніколі не заклікала да ўвядзення ў Беларусі
ўсеагульнага карантыну, усё ж актыўна прасоўвала этыку сацыяльнага дыстанцыявання – як у форме рэкамендацый для
ўсяго грамадства, так і ў форме працы з паасобнымі суб’ектамі
(цэрквы, адукацыйныя установы, бізнесы).
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Камунікацыя з грамадскасцю – гэта абшар, які найбольш
падвержаны палітычна-ідэалагічнаму ўплыву, таму спраўна
арганізаваць гэту камунікацыю міністэрству не ўдалося. У красавіку журналістка Tut.by Улляна Бабаед распавяла пра спецыфічную рэакцыю прадстаўнікоў міністэрства на пытанне пра
актуальную статыстуку па каронавірусе: «Часта на нашы пытанні адказвалі: Што гэта вам дасць? Навошта вам увогуле патрэбна гэта інфармацыя?» Такое стаўленне да натуральных
запытаў пра інфармацыю ўспрымалася многімі як доказ таго,
што Мінздароўя, як і ўся дзяржаўная ўлада, хавае ад насельніцтва праўду і падвяргае жыхароў Беларусі смертаноснай інфекцыі.
Некаторыя спробы наладжання камунікацыі з грамадскасцю
міністэрствам усё ж рабіліся/робяцца. Цягам красавіка ведамства праводзіла штотыднёвыя брыфінгі для журналістаў на
тэму сітуацыі з каронавіруснай пандэміяй у краіне і мерах процідзеяння ёй. Што праўда, апошні – 24 красавіка – брыфінг адбыўся ў абсечанай форме – без магчымасці задавання пытанняў. У траўні – прынамсі да моманту падрыхтоўкі гэтага тэкста
– яны ўвогуле не праводзіліся. Асноўнай крыніцай афіцыйнай
інфармацыі наконт пандэміі застаецца запушчаны ў сярэдзіне
красавіка сайт stopcovid.belta.by, які абнаўляецца штодзённа.
Аператыўную інфармацыю пра CoViD-19 міністэрства публікуе
таксама на тэлеграм-канале «Официальный минздрав».
Магчыма, Мінздароўя імкнецца дзейнічаць у парадыгме
больш справаў – менш словаў. Але гэта той выпадак, калі
«менш слоў» негатыўна адбіваецца не толькі на іміджы ведам-
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ства, але таксама шансах на ўключэнне ў змаганне з пандэміяй
розных сфераў грамадства. Рэакцыя ў стылі «Навошта вам
гэта інфармацыя» – гэта сур’ёзная тактычная памылка, якая
перакрэсліла ў вачах значнай часткі грамадскасці многія канструктыўныя намаганні ведамства па пераадоленню пандэміі ў
Беларусі. А калі здагадкі пра фальшаванне статыстыкі пацвердзяцца, то гэта можа перакрэсліць таксама ўсё тое, што робіцца
ў абшары «больш справаў».

«Статыстычная
анамалія»
Згодна з афіцыйнай статыстыкай, дынаміка «каронавірусных» смерцяў у Беларусі застаецца вельмі памяркоўнай.
Пачынаючы з 31 сакавіка, калі была зарэгістравана першая
смерць на фоне CoViD-19, прырост смерцяў складаў у сярэднім па 2-3 за суткі і – прынамсі да гэтага часу – не перавысіў
7 выпадкаў смерці за суткі. Узяўшы пад увагу, што ў Італіі,
Іспаніі або ЗША ў разгар пандэміі колькасць каронавірусных смерцяў за суткі сягала амаль двух тысячаў, беларускі
максімум выглядае дужа аптымістычна. Некаторыя каментатары ахрысцілі гэты статыстычны феномен «беларускай
анамаліяй» і падазраюць Мінздароўя ў значным заніжэнні
колькасці смерцяў.
Параўнаўчая статыстыка, інсайдэрскія данясенні і наяўнасць ідэалагічнага прэсінгу даюць падставы сцвярджаць, што
заніжэнне дадзеных дужа імавернае. Але варта тут звярнуць
увагу на наступныя моманты. Па-першае, у Беларусі захаваліся
і добра працуюць санітарна-эпідэміялагічныя службы. Па-другое, у краіне адносна добрая шпітальная інфраструктура, што
канстатавалася ў адным з ранейшых рапартаў СААЗ. У прыватнасці, там было адзначана: «[У Беларусі] шпітальных ложкаў
налічваецца 11,3 на 1000 жыхароў, што значна пераўзыходзіць
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У многіх краінах – з увагі на высокі запыт на хуткую інфармацыю – такія адрозненні не адлюстроўваюцца ў статыстыцы
і ўсе тры тыпы выпадкаў трапляюць у адну катэгорыю: памёр
ад CoViD-19. У Беларусі выпадкі смерцяў (а) і (б) хутчэй за ўсё
не залічваюцца да «ковідных». Безумоўна, тут паўстае пытанне пра саліднасць такіх адрозненняў, але аналагічнае пытанне
стаіць і ў дачыненні да статыстык, якія ўвогуле не ўлічваюць
гэтыя адрозненні. Скажэнні (наўмысныя або ненаўмысныя)
імаверныя ў абодвух выпадках.

як сярэдні паказнік у краінах СНД (8,3 на 1000), так і краінах
Еўразвязу (5,5 на 1000)»3.

На дадзены момант не бярэмся катэгарычна сцвярджаць,
што другое тлумачэнне – адзінае слушнае. Улічваючы, што
Мінздароўя з’яўляецца часткай аўтарытарнай сістэмы, не можам выключаць, што статыстыка па CoViD-19 фармуецца з
улікам ідэалагічнай мэтазгоднасці.

Па-трэцяе, выглядае на тое, што беларускія медыкі імкнуцца
адрозніваць тры рэчы:
(а) смерць пры наяўнасці SARS-CoV-2;
(б) смерць пасля наяўнасці SARS-CoV-2;
(в) смерць па прычыне SARS-CoV-24.
3
Erica Richardson, Irina Malakhova, Irina Novik, Andrei Famenka. Belarus Health system review.
Health Systems in Transition. Vol. 15 No. 5 2013 С. 55.
4
На дадзены момант мы не валодаем дакладнай інфармацыяй пра прынцыпы
дыягназавання і класіфікацыі ўнутры беларускай сістэмы. Пра стасаванне пазначанага
адрознення мяркуем на базе ўскосных дадзеных, напр. заяве намесніцы міністра аховы
здароўя Алены Богдан.

70 дзён без карантыну
Асаблівы шлях Беларусі ў барацьбе з CoViD-19

10

Астатнія дзяржаўныя структуры і праўладныя арганізацыі
рэагавалі на эпідэмію па-рознаму. Праўладныя публіцысты пераважна падтрымлівалі зададзены Лукашэнкам скептычна-выкрывальніцкі тон. Прывядзем дзеля прыкладу некалькі загалоўкаў: «Карантин сломался. В Украине кофейни и кафе возобновили работу, не дожидаясь разрешения властей», «Экономика Евросоюза может восстановиться до докризисного
уровня лишь в конце 2022 года» (газета «Беларусь сегодня»);
«Каждый третий заразившийся коронавирусом в мире уже выздоровел» (БЕЛТА). Асноўны месыдж: вірус не такі страшны,
як многім здаецца, а карантын – ірацыянальная мера.
Міністэрства адукацыі не выпрацавала цэласнага падыходу да арганізацыі навучальна-выхаваўчага працэсу ва ўмовах
пандэміі; яго распараджэнні былі даволі спантаннымі. З аднаго
боку, ведамства падоўжыла вясеннія канікулы на два тыдні, з
другога – не палічыла мэтазгодным пераводзіць навучанне на
дыстанцыйную форму.
«Дыстанцыйная адукацыя наўрад ці заменіць класна-лекцыйныю сістэму» – сказаў журналістам міністар адукацыі Ігар
Карпенка падчас наведвання сярэдняй школы № 64 Мінска
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Дзяржаўныя СМІ,
Мінадукацыі,
прафсаюзы

1 траўня. Сутнасць пытання, аднак, не ў тым, каторая форма
адукацыі лепшая ўвогуле, а каторая больш мэтазгодная ва ўмовах пандэміі. Калі міністар лічыць, што класныя заняткі цалкам
апраўданыя (бяспечныя) нават ва ўмовах пандэміі, паўстае
тады пытанне, які сэнс мела падаўжэнне канікулаў на паўмесяца. А калі такога тыпу заняткі нясуць у сабе рэальныя рызыкі
для жыцця і здароўя, то чаму было прынята рашэнне не пераводзіць заняткі на дыстанцыйную аснову?
Праўладная Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі – адна з тых
структур, якія ўспрынялі пандэмію як рэальны выклік і прадпрынялі выразныя крокі па пераадоленню яе наступстваў.
Фэдэрацыя адмяніла традыцыйныя мітынгі і шэсці з нагоды
1 траўня і заявіла пра прызначэнне значнага бюджэту – 5 млн
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беларускіх рублёў – на розныя патрэбы, звязаныя з каронавіруснай інфекцыяй. Апроч таго:
а) прафсаюзы ўзялі на сябе фінансаванне гарачага харчавання для супрацоўнікаў «некаторых дамоў-інтэрнатаў», якіх перавялі на вахтавы метад працы;
б) за кошт прафсаюзных сродкаў больш за 6,5 тыс. работнікаў чыгункі маюць быць застрахаваны на выпадак хваробы,
выкліканай новым каронавірусам;
в) больш за 30 работнікаў з групы рызыкі, што працуюць на
прадпрыемстве «Віток», адпраўлены ў аплочваныя водпускі;
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г) усім работнікам прадпрыемства «Мінсккамунцепласетка»,
якім больш за 50 гадоў, прапанавана ўзяць алочваны працоўны
водпуск.
Напрыканцы красавіка стала таксама вядома, што прафсаюзы выплацяць матэрыяльную дапамогу медыкам, якія працуюць з інфікаванымі каронавірусам, калі самі ім заразяцца. Гэта
тычыцца, аднак, толькі тых, хто з’яўляецца сябрам прафсаюзу.
У цэлым, нягледзячы на скепсіс Лукашэнкі, унутры дзяржаўных і праўладных структураў дамінуе перакананне, што
пандэмія CoViD-19 – гэта сур’ёзны выклік, і як мінімум базавыя
меры асцярожнасці павінны паўсюдна захоўвацца. Менавіта
такі пасыл быў зроблены 19 траўня Уладзімірам Катовічам,
членам Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па заканадаўстве і
дзяржаўным будаўніцтве. У адмысловым тэксце для БЕЛТА ён
заклікаў прытрымлівацца асноўных правілаў прафілактыкі каронавіруса, у прыватнасці захоўваць сацыяльную дыстанцыю,
насіць маскі і рэгулярна мыць рукі.
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Недзяржаўны
сегмент: апазіцыя,
недзяржаўныя СМІ,
НДА, цэрквы

Вядучыя недзяржаўныя СМІ ў Беларусі – інфармацыйны
партал Tut.by, газета «Наша Ніва», сайт «Беларускі партызан»,
Naviny.by, Радыё «Свабода» – таксама занялі палемічную пазіцыю ў стасунку «каронавіруснай» палітыкі ўладаў. Аб’ектам
ацэнкавых публікацый былі самыя розныя аспекты палітыкі:
(не)інфармаванне, вядзенне статыстыкі, узаемадзеянне з міжнароднымі структурамі, сацыяльна-эканамічнае вымярэнне,
арганізацыя адукацыйнага працэсу, стаўленне да інфікаваных,
стаўленне да памерлых і іх сем’яў і, канешне, Лукашэнкавы экспрэсіі наконт каронавіруса.

Беларуская апазіцыя заняла востра крытычную пазіцыю
адносна падыходаў беларускіх уладаў да пандэміі. Крытыка
праўяўлялася ў розных формах – ад ацэнак дзеянняў улады
да заклікаў і абвінавачанняў. Прыкладам, Уладзімір Някляеў, Андрэй Саннікаў, Павел Севярынец, Мікалай Статкевіч
і кінарэжысёр Юры Хашчавацкі выступілі да грамадскасці з
заклікам да «народнага карантыну» (пакуль што – да канца
траўня). Заклік суправаджаўся абвінавачваннем уладаў у імкненні забраць права на жыццё. «Калі ў краіне няма сумленных
выбараў, вельмі лёгка забраць і права на жыццё, перш за ўсё
ва ўразлівых груп, якія давяраюць уладам», – заявіў БелаПАН
Мікалай Статкевіч, каментуючы сэнс акцыі.

Да каронавіруснай пандэміі на поўным сур’ёзе паставіліся
дзве асноўныя цэрквы: праваслаўная і каталіцкая, але без крытыкавання падыходу дзяржаўных уладаў. Кіраўніцтва абедзвюх
цэркваў заклікала вернікаў стрымацца перад наведваннем
храмаў, у тым ліку падчас прыпадаючых на гэты перыяд самага
вялікага ў хрысціянстве свята – Пасхі. У Каталіцкай царкве ў Беларусі былі таксама адменены велікапоснае чуванне і малітоўная сустрэча моладзі. Перанесены на пазнейшы час абрады
канфірмацыі і першага прычасця, а катэхізацыя ў многіх парафіях пераведзена ў дыстанцыйны рэжым. Іерархі Беларускай
праваслаўнай царквы заклікалі адмовіцца ад наведвання могільнікай з нагоды Радуніцы і паўсюль захоўваць сацыяльную
дыстацыю.

Менш вострай, але таксама крытычнай была супольная
заява Згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» і Саюзу
беларускіх пісьменнікаў. У прыватнасці, арганізацыі заклікалі
адмяніць парад з нагоды Дня Перамогі (9 траўня); улады, як і
выпадала чакаць, не прыслухаліся.
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«Свядомае незахаванне санітарных нормаў у перыяд пандэміі – злачынства супраць бліжніх і Бога» – заявіў 30 красавіка
патрыяршы экзарх Беларусі мітрапаліт Павел. У адказ на закід,
што няўдзел у літургіі з-за страху перад вірусам можа быць
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праявай слабой веры ў Божую апеку, кіраўнік Каталіцкай царквы ў Беларусі Тадэвуш Кандрусевіч адказаў: «Бог нас абараняе, але даў нам розум».
З’явіўся шэраг нізавых акцый па пераадоленню пандэміі. На
пачатку красавіка паўсталі ініцыятывы #BY_help_med і #CovidBy.
Цягам апошніх паўтара месяца ў межах гэтых ініцыятыў адбываецца збор сродкаў на рэспіратары для медыкаў. У падобным
накірунку пайшла і каталіцкая дабрачынная арганізацыя «Карытас». У сярэдзіце красавіка, пры падтрымцы Каталіцкай царквы ў
Беларусі «Карытас» распачала акцыю пад назвай «Міласэрнасць
не ідзе на карантын!» Палягала яна перадусім у зборы ахвяраванняў дзеля набыцця неабходных установам аховы здароўя
абсталявання і медыцынскіх вырабаў.
Напрыканцы красавіка – пачатку траўня былі запушчаны
два экспертныя праекты: «Ковидономика» і «CovidResearch», і
адзін інфармацыйна-адвакатыўны: «Covidmonitor By». Першы
праект ініцыяваны даследніцкім цэнтрам BEROC і скіраваны на
аналіз эканамічных аспектаў пандэміі. Другі – у межах якога
падрыхтавана гэта публікацыя – рэалізуецца BISS, а яго асноўная мэта – аналіз розных стратэгій процідзеяння пандэміі. Трэці – гэта праект праваабарочнай арганізацыі Human Constanta;
у межах гэтага праекта актывісты фіксуюць рэакцыі беларускіх
уладаў на сітуацыю з пандэміяй, звяртаючы асаблівую ўвагу на
тое, як гэта адбіваецца на правах чалавека.
Экспертна-аналітычны абшар недзяржаўнага сегменту актывізаваўся найпазней, што звязана з яго спецыфікай: распра-
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цоўка даследванняў і іх правядзенне патрабуе больш часу,
чым публіцыстыка або запуск збору ахвяраванняў. Узмацненне
аналітычнай складовай можа дапамагчы актывістам і журналістам займець больш адэкватную карціну сітуацыі. Гэта асабліва
рэлевантна для «палемічных» актывістаў, якія ў гэтым сектары
дамінуюць.
Асноўным іх аргументацыйным рэсурсам з’яўляеца абагульненае ўяўленне пра «цывілізаваную» рэакцыю на пандэмію:
жорсткі карантын, фінансавыя кампенсацыі з боку дзяржавы і
хуткая інфармацыя. Рэдка ўлічваецца тое, што жорсткі карантын хавае ў сабе балючыя пабочныя эфекты5, за фінансавыя
кампенсацыі прыйдзецца заплаціць падаткаплацельцам, а хуткая інфармацыя – гэта зазвычай спрошчаная (скажоная) інфармацыя. Патрэбен больш збалансаваны і рознабаковы падыход
да каронавіруснай пандэміі.

Daniel G. Murphy. “I’ve worked the coronavirus front line — and I say it’s time to start opening
up.” New York Post. April 27, 2020.
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Міжнародная супольнасць паставілася да падыходу беларускіх уладаў са стрыманым крытыцызмам. СААЗ у сваёй
справаздачы па выніках візіту ў Беларусь яе дэлегацыі 8-11
красавіка звярнула ўвагу на неабходнасць узмацнення мер
фізічнага дыстанцыявання. У прыватнасці, было рэкамендавана адмяніць ўсе масавыя мерапрыемствы, арганізаваць перавод на дыстанцыйную працу навучанне, а таксама прыпыніць
дзейнасць усіх другасных арганізацый і прадпрыемстваў. Лукашэнка прыкмеціў, што «прапанаваныя СААЗ меры павінны
быць абавязкова вывучаны, нельга ад іх адмахвацца». Але пры
гэтым дадаў, што радыкальныя спосабы рашэння няма патрэбы прадпрымаць. «Без надзвычайшчыны і празмернасці» –
падкрэсліў прэзідэнт.
Еўразвяз таксама заўважыў «адмысловы шлях» Беларусі ў
барацьбе з пандэміяй, але абмежаваўся некалькімі разрозненымі сігналамі. Намесніца генеральнага дырэктара дэпарта-
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Стаўленне
міжнароднай
супольнасці
да «беларускага
лібералізму»
мента Еўрапейскай камісіі па еўрапейскай палітыцы суседства
Катарына Матэрнова 29 красавіка ў ходзе анлайн-брыфінгу
прыкмеціла:
Таксама мы маем прыклад Беларусі, якая не прадпрымала
такіх мер для прадухілення распаўсюджвання COVID-19, як
Грузія. Экспанентны рост колькасці выпадкаў у Беларусі сведчыць пра тое, што ўплыў на Беларусь будзе вельмі вялікае.
З гэтых слоў мала што вынікала, апрача падтэксту, што ў ходзе аказання дапамогі прыярытэт можа аддавацца такім краінам, як Грузія, якія, прадпрыняўшы радыкальныя меры, заплацілі за гэта высокую эканамічную цану.
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Больш выразнай была заява прадстаўніка ЕЗ па знешняй
палітыцы Жозепа Барэліямі. У інтэрв’ю для Радыё «Свабода»
ён пазначыў, што Брусэль чакае, што ўзамен на што аказваецца
фінансавую дапамогу афіцыйны Мінск будзе прыслухоўвацца
да рэкамендацый СААЗ па барацьбе з каронавірусам. Трыма
тыднямі пазней, 19 траўня, тэму фінансавай дапамогі закрануў
таксама еўракамісар па справах суседства і пашырэння Алівер
Вархеі. Але гэтым разам ніякіх згадкаў пра прывязку гэтай дапамогі да выканання рэкамендацый СААЗ не рабілася. Затое
еўракамісар у пазітыўным ключы адзначыў, што ў часе пандэміі «Беларусь дэманструе цалкам іншы падыход у адносінах
з ЕЗ, чым раней».

Найбольш, бадай, крытычнай была ацэнка пра праваабарончай арганізацыі Amnesty International. У апублікаваным 29 красавіка дакладзе ўлады Беларусі крытыкуюцца ў «памяншэнні
пагрозы, паходзячай ад новага каронавіруса».
Пры інтэрпрэтацыі заўваг пад адрасам Беларусі з боку
СААЗ і іншых міжнародных структур варта ўлічваць наступныя
моманты.
1. Яшчэ на пачатку лютага кіраўнік СААЗ Тэдрас Аданом Гебрэесус даволі скептычна ставіўся да такіх мераў, як закрыццё
межаў і абмежаванне свабоды перамяшчэння. «Няма патрэбы
ўводзіць меры, якія б спарадзілі неапраўданыя абмежаванні
ў міжнародным гандлі і вандраванні» – заявіў ён тады на прэсавай канферэнцыі. Інакш кажучы, тагачасная пазіцыя СААЗ
перагукалася з цяперашняй пазіцыяй беларускага афіцыёзу.
У сакавіку пазіцыя гэтай міжнароднай структуры змянілася.
Адным з імаверных фактараў быў палітычны прэсінг з боку
ЗША і Японіі6. Іншы фактар – тагачаснае перакананне шэрагу
экспертаў, што новы вірус (а) дужа смертаносны (у якасці арыентацыйнай была пададзена лічба 3,4% смяротнасці), але пры
гэтым (б) распаўсюджваецца менш імкліва, чым, напрыклад,
вірус грыпу7. Спалучэнне гэтых двух аргументаў – (а) і (б) – вяло
да здаровасэнсавай высновы, што карантынныя меры тут найбольш апраўданыя.
Jeremy, McKay, Betsy. "The World Health Organization Draws Flak for Coronavirus Response".
The Wall Street Journal (12 February 2020). Ahmet Furkan Mercan. “Japan slams WHO head
over spread of coronavirus.” АА. March 28, 2020.
7
WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 3 March 2020.
6
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Па меры далейшых назіранняў і даследаванняў, аднак, аказвалася, што паказнік смяротнасці інфекцыі ў выпадку SARS-CoV-2 нашмат меншы за 3,4%8, затое яго здольнасць да распаўсюду надзвычай высокая.
Адзін з дарадцаў генеральнага дырэктара СААЗ Ёхан Гізеке ў сярэдзіне красавіка рашуча скрытыкаваў увядзенне
жорсткіх карантынаў у агульнанацыянальным маштабе9. Такім чынам,
прадстаўленыя ў красавіцкай справаздачы рэкамендацыі для беларускіх
уладаў наўрад ці адлюстроўваюць кансэнсус унутры СААЗ. А гэта значыць, што
іх недастатковае выкананне амаль напэўна
не пацягне за сабой ні іміджавых, ні тым больш
фінансавых наступстваў.
2. Не выпадае чакаць таксама ніякіх санкцый з боку Еўразвязу па прычыне адсутнасці карантыну ў Беларусі, апроч падаўжэння асобнымі краінамі тэрміну абмежаванняў на ўезд
беларусаў. Карантынныя меры з’яўляюцца прадметам вострых
дэбатаў у заходнееўрапейскіх краінах. Крытыкамі такіх мераў
з’яўляецца шэраг еўрапейскіх навукоўцаў і экспертаў, у прыватнасці Франк Мантгомеры (старшыня Рады Сусветнай медычнай асацыяцыі), Сухарыт Бхакдзі (лекар-інфекцыяніст, міУступны агляд рапартаў і даследаванняў наконт смяротнасці інфекцыі можна пабачыць
тут. (Наколькі новы вірус смертаносны?) Больш грунтоўны аналіз зараз у ходзе падрыхтоўкі
і будзе апублікаваны пазней.
9
Swedish expert: why lockdowns are the wrong policy. Unherd. Apr 17, 2020.

крабіёлаг, прафесар Універсітэта Ёганеса Гутэнберга), Дэтлеў Кругер (вірусолаг, прафесар,
дырэктар Інстытута вірусалогіі Нямеччыны
у 1989-2016 гг.), згаданы вышэй праф.
Ёхан Гізеке. Паколькі ўнутры самога ЕЗ
палітыкі не маюць пэўнасці, ці ўвядзенне карантынаў не акажацца праз нейкі
час памылкай акцыянізму, наўрад ці
хто-кольвечы наважыцца караць Беларусь за неўвядзенне карантыну.
3. На дадзены момант найбольш рашучай была крытыка беларускага падыходу з боку міжнародных праваабарончых
арганізацый. Але і гэта крытыка можа з цягам часу нівелявацца. Калі пачытаем рапарты з
розных краін і кантынентаў, то заўважым, што праваабарончыя арганізацыі фіксуюць нашмат больш парушэнняў правоў чалавека ва ўмовах карантыну, чым у звязку з яго
адсутнасцю. Пры гэтым «карантынныя» парушэнні больш відавочныя і ідэнтыфікавальныя: працоўная эксплуатацыя дзяцей,
сэксуальнае выкарыстанне, хатні гвалт, збядненне, неапраўданыя арышты і інш.10 Такім чынам, па меры абмену інфармацыяй паміж рознымі працоўнымі групамі праваабарончых арганізацый і апрацоўвання цэласнай карціны сітуацыі, стаўленне да
адсутнасці карантыну будзе, хутчэй за ўсё, мяняцца.

8
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“COVID-19 and Children’s Rights.” Human Rights Watch. April 9, 2020.
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Падагульненне
і высновы
Падагульняючы ўмоўныя «70 дзён» пандэміі, выпадае
зазначыць наступнае наконт беларускага падыходу.
1. Выразна дала аб сабе знаць камунікацыйная дысфункцыянальнасць дзяржаўнай сістэмы Беларусі. Гэта сістэма, дзе
ўжо чвэрць стагоддзя нефармальна абавязвае эпістэмалагічная
іерархія: прэзідэнт ведае/разумее найлепш, рэшта – па меры
набліжанасці да прэзідэнта. У такіх умовах медычнае чынавенства ў Беларусі мусіла рашаць нашмат больш складаную
задачу, чым чынавенства ў многіх іншых краінах. Апошнім трэба было рашыць задачу з дзвюма невядомымі: наколькі новы
вірус пагрозлівы і наколькі хутка ён распаўсюджваецца? Унутры беларускай сістэмы да гэтых невядомых дадаецца трэцяя:
якім чынам прафесійныя высновы наконт віруса спалучыць з
(хаатычнымі) выказваннямі прэзідэнта на гэты конт?
Неабходнасць рашаць задачу «павышанай цяжкасці» мае
заканамерны пабочны эфект: скажэнне камунікацыі. Гэта
тычыцца перадусім камунікацыі ўнутры дзяржаўнай сістэмы
(прыклад: «Ніякай пагрозы няма, але каб заўтра ўсе былі ў
масках»). Гэта адбіваецца таксама на камунікацыі на лініі дзяржаўныя структуры – грамадства. Далейшым наступствам такога
стану рэчаў ёсць зніжэнне даверу да дзяржаўных органаў. Недавер ва ўмовах пандэміі – дужа непажаданая з’ява.
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2. Камунікацыйная дысфункцыянальнасць, аднак, не павінна зацямняць некаторыя пазітыўныя аспекты беларускага
падыходу да пандэміі, напрыклад, процідзеянне паніцы або
спроба адрозніваць смерць пры наяўнасці віруса і смерць пра
прычыне віруса. Апроч таго, як вынікае з ранейшага рапарта
СААЗ, у Беларусі параўнальна добрая шпітальнай інфраструктура11, што таксама немалаважна ў змаганні з пандэміяй. Хоць
Мінздароўя ніколі не заклікала да ўвядзення ў Беларусі ўсеагульнага карантыну, усё ж актыўна прасоўвала этыку сацыяльнага дыстанцыявання – як у форме рэкамендацый для ўсяго
грамадства, так і ў форме працы з паасобнымі суб’ектамі.
3. Тое, што многія суб’екты з недзяржаўнага сектару занялі
палемічную пазіцыю да ўладаў – рэч зразумелая. Недагаворкі
з боку чынавенства, жарты на балючыя тэмы з боку прэзідэнта,
скептычна-выкрывальніцкі тон дзяржаўных публіцыстаў – усё
гэта стварае ўражанне грэблівага стаўлення да самых фундаментальных каштоўнасцяў: жыцця і здароўя чалавека.
Тым не менш, крытыкі беларускіх уладаў часам неда
ацэньваюць кагнітыўны аспект пандэміі. Насуперак распаўсюджанаму меркаванню, што карантынныя меры ў іншых
краінах былі ўведзены на базе салідных ведаў, трэба зазначыць, што гэта не зусім так. У аснове такіх мераў было ўсяго толькі
падазрэнне, што новы вірус можа быць вельмі смертаносным.
Даследаванні, якія праводзіліся цягам апошніх двух месяцаў,
паказваюць, што паказнік смяротнасці інфекцыі SARS-CoV-2
11
Erica Richardson, Irina Malakhova, Irina Novik, Andrei Famenka. Belarus Health system review.
Health Systems in Transition. Vol. 15 No. 5 2013 С. 55.
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месціцца ў раёне 0,3% – 0,7%12, то бок значна ніжэйшы, чым
той, што агучваўся на этапе ўвядзення карантынаў: 3,4%13.
Рашэнні аб карантынах прымаліся хутка, не было часу на
ўзважванне галасоў «за» і «супраць», таму не выпадае гаварыць пра «салідны навуковы базіс» такіх рашэнняў. Кансэнсусны
адказ на пытанне пра апраўданасць карантыну будзе, хутчэй
за ўсё, дадзены рэтраспектыўна – праз шмат месяцаў аналізу,
даследаванняў і дыскусій.

5. На дадзеным этапе больш мэтазгодна засяродзіцца на
выбудоўванні гарызантальнай салідарнасці: сеткі лакальнага
ўзаемадзеяння паміж арганізацыямі і фізічнымі асобамі скіраванымі на дапамогу асобам з групы рызыкі і медыкам. Сацыяльнае дыстанцыяванне, як асноўны метад запаволення распаўсюду інфекцыі, застаецца важным этычным імператывам.
Не рэкамендуем выступаць з заклікамі да ўвядзення паўсюднага карантыну – хіба што такія заклікі будуць папярэджаны грунтоўным аналізам рызыкаў.

4. Невыкананне Беларуссю некаторых рэкамендацый СААЗ
не пацягне за сабой ні іміджавых, ні тым больш фінансавых
наступстваў. Такія рэкамендацыі, як перавод адукацыйнага
працэсу ў дыстанцыйны рэжым ці прыпыніць многіх другасных
прадпрыемстваў, наўрад ці адлюстроўваюць кансэнсус унутры
гэтай арганізацыі. Рост данясенняў пра негатыўныя наступствы
карантыну яшчэ больш паслабляе аргументацыйную аснову гэтых рэкамендацый.
На дадзены момант найбольш рашучай была крытыка беларускага падыходу з боку міжнародных праваабарончых арганізацый. Але і гэта крытыка можа з цягам часу нівелявацца,
паколькі праваабарончыя арганізацыі фіксуюць нашмат больш
парушэнняў правоў чалавека ва ўмовах карантыну, чым у звязку з яго адсутнасцю.
12
Уступны агляд рапартаў і даследаванняў наконт смяротнасці інфекцыі можна пабачыць
тут. (Наколькі новы вірус смертаносны?) Больш грунтоўны аналіз зараз у ходзе падрыхтоўкі і будзе апублікаваны пазней.
13
Гэтая лічба была названа кіраўніком СААЗ падчас брыфінгу 3 сакавіка як адсотак смяротнасці паведамленых (reported) выпадкаў. Гэта не тое самае, што паказнік смяротнасці інфекцыі. Але ў СМІ і прамовах палітыкаў фігуравала проста лічба «3,4%», без нюансавання,
чаго дакладна яно тычыцца і што з гэтага вынікае.
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Appendix. Храналогія пандэміі
Дата
17 лістапада 2019
31 снежня 2019
7 студзеня 2020
11 студзеня 2020
27 студзеня 2020
30 студзеня 2020
Другая палова лютага 2020 г.
28 лютага 2020
Пачатак сакавіка 2020
9 сакавіка 2020
11 сакавіка 2020
13 сакавіка 2020
13 сакавіка 2020
16 сакавіка 2020
18 сакавіка 2020
23 сакавіка 2020
28-31 сакавіка 2020
31 сакавіка 2020
14 красавіка 2020
4 траўня 2020
Ад 11 траўня 2020

Падзея
Умоўная дата першага інфікавання чалавека вірусам SARS-CoV-2
Кітайскія ўлады інфармуюць СААЗ аб 41 пацыенце з нетыповай пнеўманіяй
Кітайскія эксперты ідэнтыфікуюць новы тып каронавіруса. Называюць яго nCoV; пазней распаўсюджваецца назва
SARS-CoV-2.
Першая зафіксаваная смерць, звязаная з новаадкрытым вірусам
Створаны Інфармацыйны цэнтр новага каронавіруса, дзе сярод іншага рэгулярна публікуюцца ў бясплатным
доступе навуковыя даследаванні на тэму новага віруса і пандэміі
СААЗ абвяшчае надзвычайную міжнародную сітуацыю ў абшары аховы здароўя
Імклівы распаўсюд эпідэміі ў Італіі
Першы выпадак заражэння новым вірусам зафіксаваны ў Беларусі
Імклівы распаўсюд эпідэміі ў Іспаніі
На тэрыторыі ўсёй Італіі ўведзены карантын
СААЗ аб'яўляе стан пандэміі
У ЗША аб'яўлена надзвычайнае становішча ў звязку з каронавіруснай пандэміяй
Польшча ўводзіць усеагульны карантын
Літва ўводзіць усеагульны карантын
Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель звяртаецца да жахароў краіны з адмысловым пасланнем, у якім тлумачыць
неабходнасць абмежавання шэрагу грамадзянскіх свабод дзеля пераадолення пандэміі
На тэрыторыі ўсёй Нямеччыны ўведзены карантын
У большасці суб’ектаў РФ уведзены карантын
Першая зарэгістраваная ў Беларусі смерць, звязаная з каронавіруснай інфекцыяй
СААЗ агучвае абноўленую стратэгію паступовага пераходу да этапу нізкага
або нулявога распаўсюду новага віруса
Італія распачынае паступовы працэс выхаду з карантыну
Шэраг еўрапейскіх краін паступова здымаюць карантынныя меры: Францыя, Чэхія, Бельгія, Аўстрыя, Грэцыя,
Нідэрланды, Швейцарыя, Іспанія, Славенія, Літва, Латвія. Літва падоўжыла тэрміны абмежаванняў на перасячэнне
мяжы з Беларусі да 31 траўня. Латвія – да 9 чэрвеня.

Па стане на 22 траўня 2020 ў свеце зафіксаваны:
5 213 085 выпадкаў заражэння SARS-CoV-2; 334 989 выпадкаў смерці, звязаных з новым каронавірусам; 2 093 820 выпадкаў выздараўлення*.
* Дадзеныя з https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Інфармацыя пра аўтара

Інфармацыя пра BISS

Пётр Рудкоўскі – дырэктар Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў (BISS) і каардынатар праекта “BISS
CovidResearch”. Сфера даследчых інтарэсаў: каштоўнасныя трансфармацыі, аналіз
рызыкаў, крытычнае мысленне.

Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў (BISS) – гэта
беларускі think tank, які быў заснаваны ў 2007 годзе групай
выбітных навукоўцаў і грамадскіх дзеячаў. Асноўная яго місія –
вывучэнне грамадска-палітычных працэсаў з гледзішча іх доўгатэрміновага (стратэгічнага) значэння, а таксама прасоўванне
ў Беларусі этасу адкрытага грамадства.

Кантакт: rudkouski@belinstitute.com

На дадзены момант, апроч рэалізацыі CovidResearch, інстытут удзельнічае ў праекце “Годна” (даследніцка-асветніцкая
кампанія па ўзмацненню нацыянальнай свядомасці), праводзіць даследаванні ў абшары каштоўнасных трансфармацый,
ладзіць трэнінгі па крытычным мысленні і аналізуе бягучыя
палітычныя падзеі.

Інфармацыя пра праект
У адказ на этычныя і грамадска-палітычныя выклікі, спароджаныя імклівым распаўсюдам віруса SARS-CoV-2, на пачатку
траўня 2020 года каманда BISS запусціла праект “Covid19. Аптымальныя рашэнні ў сітуацыі непрадказальнасці” (скарочана:
BISS CovidResearch).

Сайт інстытута: https://belinstitute.com/

Мэты праекта: 1) аналіз розных стратэгій барацьбы з каронавіруснай пандэміяй, 2) ацэнка кароткатэрміновых і доўгатэрміновых рызыкаў гэтых стратэгій; 3) выпрацоўка практычных
рэкамендацый; 4) спрыянне гарызантальнай салідарнасці ў
пераадоленні наступстваў пандэміі.
У галоўным фокусе знаходзіцца сітуацыя ў Беларусі, але
аналізуем яе з улікам глабальнага кантэксту.
Сайт праекта: http://covidresearch.by/
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