
14 ЗАМЕЖНЫ ВОПЫТ 13 жніўня 2020 г.

— Спа да ры ня Чжан Ху эй-

цiнь, вы перш за ўсё доб ра ве-

да е це тое, што ад бы ва ла ся ў 

Пе кi не, па коль кi ўвесь час зна-

хо дзi лi ся до ма...

— Ка лi ў сту дзе нi гэ та га го да 

з'я вi ла ся эпi дэ мiя COVID-19, мож-

на ска заць, што Пе кiн, дзя ку ю чы 

най вы шэй ша му рэ жы му рэ ага-

ван ня на над звы чай ную сi ту а цыю 

i жорст кiм ме рам пра фi лак ты кi ў 

цэ лым, усё ж та кi абы шла маш-

таб ная пер шая хва ля эпi дэ мii. 

Мяр куй це са мi. Ужо 30 кра са вi-

ка ўзро вень рэ ага ван ня на НС у 

Пе кi не па нi зi лi да 2-га ўзроў ню, 

а 6 чэр ве ня — да 3-га. Гэ та азна-

чае, што жыц цё ста лi цы нар ма-

лi зу ец ца. Але мi ну ла толь кi пяць 

дзён — i ўжо ўсё змя нi ла ся, гэ та 

зна чыць 10 чэр ве ня ў кi тай скай 

ста лi цы зноў увод зяць рэ жым 

НС з-за но ва га вы пад ку iн фi ка-

ван ня. У той дзень спа дар Тан 

звяр нуў ся ў баль нi цу з-за вы со-

кай тэм пе ра ту ры. Ана лiз на на яў-

насць COVID-19 па ка заў ста ноў чы 

вы нiк, што вы клi ка ла хва ля ван не 

лi та раль на ва ўсiх, та му што да 

гэ та га Пе кiн 56 дзён жыў без но-

вых вы пад каў iн фi ка ван ня. Ужо 

бы ло да зво ле на зды маць мас кi 

ў ад кры тых мес цах. I вось з вя лi-

кiм на пру жан нем усе на зi ра юць 

за тым, што ад бы ва ец ца ў Пе кi не. 

Уз ро вень па гро зы быў па вы ша ны 

з 3-га да 2-га ўзроў ню. Гэ та азна-

чае, што Пе кiн зноў ад пра вiў ся 

на ка ран цiн: на ву чаль ныя за ня ткi 

пра хо дзяць дыс тан цый на, ад ме-

не ны ма са выя ме ра пры ем ствы i 

ўве дзе на жорст кае па тра ба ван не 

да са цы яль на га дыс тан цы я ван ня.

— Ужо з'я вiў ся до свед, прак-

ты кi ба раць бы з пер шай хва ляй 

эпi дэ мii ў цэ лым па кра i не...

— Так, але ўсё-ткi пад крэс лю 

асоб на вы со кi ўзро вень ра бо ты 

Пе кiн ска га му нi цы паль на га кi ра-

ван ня... Кi тай ская ста лi ца пры пы нi-

ла НС за ме сяц з лiш нiм. Гэ та пры 

та кiм ве лi зар ным на сель нiц тве 

6 лi пе ня ў нас ужо не бы ло но вых 

вы пад каў iн фi ка ван ня. А 20 лi пе ня 

ўзро вень па гро зы зноў знi жа ны з 

2-га да 3-га ўзроў ню. Ця пер жыц цё 

ў 20-мiль ён ным го ра дзе вяр ну ла ся 

ў нар маль нае рэ чы шча.

— I ўсё ж, як Пе кiн змог за 

вель мi ка рот кi тэр мiн атры маць 

пе ра мо гу над ка ра на вi ру сам?

— Перш за ўсё — дак лад ная 

i пад ра бяз ная эпi дэ мiч ная пра-

вер ка, хут кае i свое ча со вае рэ а-

га ван не на эпi дэ мiю да зво лi лi 

спы нiць маш таб нае за ра жэн не.

На га даю, што Пе кiн стаў но-

вым эпi цэнт рам ка ра на вi ру са ў 

Кi таi пас ля та го, як 10 чэр ве ня 

ў ад на го жы ха ра бы ла вы яў ле-

на ка ра на вi рус ная iн фек цыя i 

вы свет лi ла ся, што гэ ты па цы-

ент нi ку ды не вы яз джаў, акра-

мя ап то ва га рын ку «Сiнь фа дзi». 

I гэ ты ры нак ад ра зу стаў мес цам 

ува гi спе цы я лiс таў. По тым на ім 

бы ло вы яў ле на яшчэ не каль кi 

клас та раў iн фек цыi. Ра нi цай 

12 чэр ве ня спе цы я лiс ты мелі 

вы нi кi вы ба рач най пра вер кi на 

на яў насць на рын ку ка ра на вi-

рус най iн фек цыi. На асно ве на-

ву ко вай пра вер кi бы ло вы свет-

ле на, што эпi цэнт рам з'яў ля ец ца 

ап то вая част ка рын ка. На iм ад-

ра зу ўвя лi пер шы най вы шэй шы 

ўзро вень рэ ага ван ня ў су вя зi 

з па гро зай рас паў сюдж ван ня 

ка ра на вi ру са.

Кi раў нiк прэс-служ бы ўра да 

Пе кi на Сюй Хэц зянь та ды ад ра зу 

за явiў: «Ры зы ка рас паў сюдж ван-

ня гэ тай ус пыш кi вель мi вы со кая. 

Мы пра цяг нем пры маць ра шу чыя 

ме ры для аба ро ны на сель нiц тва 

i пры во дзiм у па вы ша ную га тоў-

насць усе пад раз дзя лен нi». Ап-

то вы ры нак быў за кры ты. Усе, 

хто за апош нiя дзе сяць дзён меў 

ста сун кi з гэ тым рын кам, па вiн-

ны прай сцi тэс цi ра ван не амп-

лi фi ка цыi нук ле i на вай кiс ла ты. 

Зноў ста лi па тра ба ваць ва ўсiх 

гра мад скiх мес цах код зда роўя 

i та таль нае вы мя рэн не тэм пе-

ра ту ры. Ска ра цi ла ся коль касць 

марш ру таў мiж га род ня га транс-

пар ту. Ме га по лiс аба ра ня лi i з 

па вет ра — мiж на род ныя рэй сы 

пры зям ля лi ся ў су сед нiх га ра-

дах, дзе па са жы ры пра хо дзi лi 

двух тыд нё вы ка ран цiн. Каб не 

да пус цiць пра дук то вай бла ка ды 

з-за за крыц ця ап то ва га рын ку, 

су сед нiя пра вiн цыi за бяс печ ва лi 

ста лi цу. Жыц цё ў Пе кi не, як ка-

жуць, бы ло ўве дзе на ў «ва ен ны 

рэ жым».

— Цi бы ла па нi ка? 

— Я б ка за ла не пра па нi ку, 

а пра тое, што ў лю дзей, зра зу-

ме ла, з'я вi ла ся ве лi зар нае жа-

дан не ўсё ве даць... Кi раў нiц тва 

го ра да ра зу ме ла, што «iн фар-

ма цый ны го лад» вар та апя рэ-

дзiць... Та му на iн фар ма цый най 

ра бо це зра бi лi асаб лi вы ак-

цэнт... 160 прэс-кан фе рэн цый i 

ад кры тая iн фар ма цыя пад ка за лi 

жы ха рам, як трэ ба па во дзiць ся-

бе, i фак тыч на да па ма га лi па-

збег нуць па нi кi.

Каб свое ча со ва да вес цi да 

жы ха роў ста лi цы ме ры, якiя 

пры ма лi ся ўра дам, i не вы клi-

каць у iх па нi ку, ула ды тры ма-

лi цес ны кан такт са СМI. Так, 

з 24 сту дзе ня да 23 лi пе ня ў 

Пе кi не бы лi пра ве дзе ны 160 

прэс-кан фе рэн цый. Жы ха роў 

апа вя шча юць пра сi ту а цыю ў 

ста лi цы. Iн фар ма цыя так са ма 

рас паў сюдж ва ец ца праз са цы-

яль ныя сет кi. Яны сён ня з'яў-

ля юц ца ледзь цi не га лоў ны мi 

ме дый ны мi пу цеп ра во да мi ў ад-

но сi нах улад i гра мад ства. Урад 

нi ко лi не ха ваў i не спра ба ваў 

ха ваць тое, што ад бы ва ец ца. На 

прэс-кан фе рэн цы ях пад ра бяз на 

рас па вя да лi аб пры ня тых ме рах 

пра фi лак ты кi i ста не эпi дэ мii, аб 

пра цэ се за ра жэн ня па цы ен таў, 

каб па пя рэ дзiць жы ха роў аб не-

бяс пе цы па доб ных учын каў.

— Якiя аб ме жа ван нi ста лi ў 

пе ры яд дру гой хва лi пан дэ мii 

ў Пе кi не га лоў ны мi?

— Пры з'яў лен нi дру гой ус пыш-

кi ў Пе кi не зноў быў уве дзе ны шэ-

раг аб ме жа ван няў: пры ўва хо дзе 

i вы ха дзе з мет ро, а так са ма з 

жы лых комп лек саў вы мя ра лi тэм-

пе ра ту ру, бы лi пры пы не ныя за ня-

ткi для вуч няў па чат ко вых i ся рэд-

нiх школ. Бы лi зачынены не ка то-

рыя гра мад скiя мес цы, у тым лi ку 

кi на тэ ат ры i ка ра о ке-ба ры. Але 

жы ха ры ста лi цы не ад чу ва лi нi я-

кай па нi кi. Яны пры слу ха лi ся да 

рэ ка мен да цый улад: пры цес ным 

кан так це на ад лег лас цi менш за 

адзiн метр i ў мес цах ма са ва га 

збо ру лю дзей усе зноў на дзе лi 

мас кi i на огул па ста ра лi ся менш 

вы хо дзiць з до му. Гру пы лю дзей, 

блiз кiя зна ё мыя, сяб ры пе ра ста-

лi абе даць ра зам, спы нi лi ве ча-

рын кi. Пе ра ста лi збi рац ца ра зам, 

ка лi ў гэ тым ня ма не аб ход нас цi. 

Бо ўсе ра зу ме юць, што гэ тыя ме-

ры скіраваныя на ахо ву ча ла ве ка 

ад ка ра на вi ру са.

— Па га дзi це ся, во пыт Пе-

кi на па тра буе па шы рэн ня ва 

ўсiм све це... Якiя ўро кi мож на 

вы нес цi з прак ты кi, што скла-

ла ся?

— Пры ня тыя ме ры пра фi лак-

ты кi i ме ха нiз мы стрым лi ван ня 

эпi дэ мii ад люст ра ва лi здоль нас цi 

му нi цы паль на га кi ра ван ня Пе кiн-

ска га ўра да. COVID-19 для ўся го 

све ту з'яў ля ец ца но вым вi ру сам, 

якi ча кае да лей ша га да сле да ван-

ня. Што ра бiць, каб стрым лi ван не 

эпi дэ мii ў вя лiз ным го ра дзе ў най-

мен шай сту пе нi ўплы ва ла на жыц-

цё на сель нiц тва? Во пыт Пе кi на ў 

гэ тым узор ны. Па-пер шае, хут кае 

рэ ага ван не на дру гую ўспыш ку ў 

Пе кi не ад люст роў вае здоль нас цi 

му нi цы паль на га кi ра ван ня ўра да 

пры над звы чай най сi ту а цыi. Ула-

ды заў сё ды зна хо дзяц ца ў ста-

дыi най вы шэй шай га тоў нас цi да 

но вай ус пыш кi эпi дэ мii, нi ў якiм 

ра зе не асла бi лi пiль насць на ват 

сён ня. Па-дру гое, ме ры пра фi-

лак ты кi i ме ха нiз мы стрым лi ван ня 

эпi дэ мii бы лi за сна ва ныя на вы-

нi ках на ву ко вых да сле да ван няў. 

Пас ля з'яў лен ня iн фар ма цыi аб 

но вай ус пыш цы мно гiя вы ра шы лi, 

што ўзро вень НС зноў па вы сiц ца 

на тэ ры то рыi ўся го го ра да. Ад нак 

ула ды гэ тым ра зам не спя ша лi ся 

i пай шлi iн шым шля хам. Хут кая 

эпi дэ мi я ла гiч ная пра вер ка да ла 

маг чы масць ужо за 22 га дзi ны 

вы зна чыць дак лад ныя мес цы за-

ра жэн ня. Мiж iн шым, з да па мо-

гай вя лi кай коль кас цi да ных бы лi 

вы яў ле ны па тэн цый ныя вы пад кi 

за ра жэн ня. У вы нi ку ўзро вень эпi-

дэ мi я ла гiч най не бяс пе кi быў па-

вы ша ны, i ад па вед ныя ме ры рэ а-

га ван ня пры ня лi толь кi ў ра ё нах, 

дзе вы явi лi вы пад кi за ра жэн ня, 

а не ва ўсiм Пе кi не, як гэ та ра бi-

ла ся ў сту дзе нi. Па-трэ цяе, бы ло 

пра ве дзе на шы ро ка маш таб нае 

тэс цi ра ван не. Да 3 лi пе ня больш за 

дзесяць мiль ё наў жы ха роў прай-

шлi бяс плат нае тэс цi ра ван не амп-

лi фi ка цыi нук ле i на вай кiс ла ты, што 

да па маг ло не толь кi хут ка знай сцi 

за ра жа ных па цы ен таў, але i да зво-

лi ла не пад да цца па нi цы ў гэ тую 

над звы чай ную сi ту а цыю. Па-чац-

вёр тае, ад кры тая iн фар ма цыя з 

прэс-кан фе рэн цый дае жы ха рам 

да ве дац ца пра  ход эпi дэ мii, што 

ады гры вае важ ную ро лю ў ра зу-

мен нi пры ня тых мер ка ран цi ну. Па-

пя тае, га ра чая тэ ле фон ная лi нiя 

зблi зi ла ад но сi ны па мiж кi ру ю чы мi 

ор га на мi i жы ха ра мi го ра да. Лю дзi 

тэ ле фа на ва лi па лю бых праб ле-

мах i цяж кас цях, лю бых жыц цё вых 

аб ста вi нах, звя за ных з эпi дэ мi яй. 

Толь кi з 15 да 21 чэр ве ня бы ло 

70 400 зван коў, а з 22 да 28 чэр ве ня 

коль касць зван коў па вя лi чы ла ся да 

101 161 ра за. I амаль на ўсе пы-

тан нi бы лi атры ма ны ад ка зы, што 

так са ма за бяс пе чы ла ста бiль нае 

жыц цё ў ста лi цы. Па-шос тае, уза-

е ма дзе ян не му нi цы паль на га ўра да, 

кад ра вых ра бот нi каў жы лых ра ё-

наў i прос тых жы ха роў з'яў ля ец ца 

ад ным з га лоў ных фак та раў у пе-

ра мо зе над ка ра на вi ру сам. За гэ ты 

час больш за сто ты сяч кад ра вых 

ра бот нi каў днём i ноч чу пра ца ва-

лi ў жы лых ра ё нах. Ме на вi та яны 

да па ма га лi пра вес цi эпi дэ мi я ла-

гiч ную пра вер ку ва ўсiх жы ха роў i 

да ве да лi ся стан кож на га. А жы ха-

ры ста лi цы за хоў ва лi дыс цып лi ну. 

Іх ра зу мен не, без умоў нае вы ка нан-

не рэ ка мен да цый ура да са дзей нi-

ча лi хут ка му спы нен ню за ра жэн ня 

ка ра на вi ру сам.

Пры ня тыя ме ры пра фi лак ты кi i 

ме ха нiз мы стрым лi ван ня эпi дэ мii 

ў Пе кi не ста лi вы нi ко вы мi. Ця пер 

жыц цё ў Пе кi не пра цяг ва ец ца ў 

нар маль ным рэ жы ме. Урад пры-

няў шэ раг iс тот ных мер i для ад-

наў лен ня эка но мi кi. Пе кiн спра-

вiў ся з но вай ус пыш кай ка ра на-

вi ру са i на за па сiў сур' ёз ны во пыт 

у ба раць бе з COVID-19.

Гу та рыў Кi рыл ЛА ДУЦЬ КА.

Уро кi пан дэ мii
Ба раць ба з эпi дэ мi яй у Пе кi не: 

ад люст ра ван не ўзроў ню му нi цы паль на га кi ра ван ня
Да Кi тая ўва га ўсёй су свет най су поль нас цi пры ка ва на з роз ных 
пры чын. А ва ўмо вах пан дэ мii цi ка васць да та го, што ад бы ва ец ца 
ў Пад ня бес най, па вя лi чы ла ся ў шмат ра зоў. Ча сам на ват губ ля-
еш ся ў на вi на вым па то ку з Кi тая. I па мно гiх пы тан нях заў сё ды 
цяг не па чуць пункт гле джан ня са мiх жы ха роў КНР. Аб пан дэ мii 
COVID-19 мы гу та рым з вя до мым i ў Бе ла ру сi экс пер там, ды рэк-
та рам Цэнт ра да сле да ван ня Бе ла ру сi, на мес нi кам ды рэк та ра Да-
след ча га iн сты ту та куль тур най ка му нi ка цыi пры Дру гiм Пе кiн скiм 
дзяр жаў ным унi вер сi тэ це за меж ных моў, док та рам фi ла ла гiч ных 
на вук спа да ры няй Чжан ХУ ЭЙ ЦIНЬ. Як па лi то лаг i куль ту ро лаг 
яна шмат ро бiць для ўма ца ван ня бе ла рус ка-кi тай скiх су вя зяў. 
I не толь кi ў гу ма нi тар най сфе ры. Спа да ры ня Чжан Хуэйцінь лас-
ка ва па га дзi ла ся ад ка заць на пы тан нi, якiя да ты чац ца перш за 
ўсё той ра бо ты, якая пра во дзi ла ся па ба раць бе з ка ра на вi ру сам 
у ста лi цы Кi тай скай На род най Рэс пуб лi кi.

«Урад нi ко лi не ха ваў i не спра ба ваў 
ха ваць тое, што ад бы ва ец ца. 
На прэс-кан фе рэн цы ях пад ра бяз на 
рас па вя да лi аб пры ня тых ме рах 
пра фi лак ты кi i ста не эпi дэ мii, 
аб пра цэ се за ра жэн ня па цы ен таў, 
каб па пя рэ дзiць жы ха роў 
аб не бяс пе цы па доб ных 
учын каў».

«COVID-19 для ўся го све ту 
з'яў ля ец ца но вым вi ру сам, якi 
ча кае да лей ша га да сле да ван ня. 
Што ра бiць, каб стрым лi ван не 
эпi дэ мii ў вя лiз ным го ра дзе 
ў най мен шай сту пе нi ўплы ва ла 
на жыц цё на сель нiц тва? Во пыт 
Пе кi на ў гэ тым узор ны».
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