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Раз ві тан неРаз ві тан не

І бу дуць 
іс ці 

даж джы...
Не ста ла ся род нас, 

жы вых, вя лі ка га бе ла-

рус ка га паэ та, які сціп-

ла і год на жыў і пра ца-

ваў у Грод не, не ста ла 

мас тац ка га ле та піс ца і 

твор цы з пла не тар ным 

паэ тыч ным мыс лен-

нем... 12 каст рыч ні ка 

па мёр Юр ка ГО ЛУБ.

Свет лы ча ла век, з усмеш-

кай на тва ры, якая, зда ва-

ла ся, пры сут ні ча ла ў яго 

заў сё ды, ён быў здоль ны з 

вы шы ні свай го та лен ту агля-

даць усе ча сы, быў здоль-

ны аха піць усю Ай чы ну і яе 

кло па ты. Ка лі сён ня ка жуць, 

што на шы дзе ся ці год дзі — 

не час для паэ зіі, то я ве ру, 

што вя лі кую, са праўд ную 

паэ зію, шчы рае яе ўспры-

ман не чы тац кай гра ма дою 

вер нуць як раз вер шы Юр кі 

Го лу ба і роў ных, бліз кіх яму 

паэ таў.

Не як так скла ла ся, што ў 

якас ці мас тац ка га сім ва ла, 

ар хе ты пу, воб ра за па эт час-

та вы ка рыс тоў ваў дождж і 

ўсе сло вы, што яго ха рак-

та ры зу юць. Пер шая кні га 

(вы да дзе ная ў 1969-м, ка лі 

паэ ту, пэў на, яшчэ не бы ло 

і 22 га доў) — «Гром на зя лё-

нае по ле». Дру гі збор нік — 

праз шэсць га доў — «Дрэ ва 

на валь ні цы». А бы лі ж яшчэ: 

«Сын не ба схі лу», «По руч з 

даж джом»...

Гро дзен скі лі та ра ту-

раз на вец, ча ла век вы со-

кай мас тац кай куль ту ры, 

кан ды дат фі ла ла гіч ных 

на вук Аляк сей ПЯТ КЕ ВІЧ 

так ска заў пра паэ зію Юр кі 

Го лу ба: «...вер шам паэ та 

ўлас ці вы вост рае ад чу ван-

не дра ма тыз му су час нас ці, 

шчод расць ду шэў на га са ма-

вы яў лен ня, ва ло дан не сва ім 

твор чым го ла сам, не паў тор-

най ма не рай пісь ма, якая 

вы зна ча ец ца ла ка ніч нас цю, 

ба га тай аса цы я тыў нас цю, 

яр кай ме та фа рыч нас цю, на-

ту раль нас цю рыт мі ка-ін та-

на цый на га пра маў лен ня».

Ро дам Юр ка Го луб з Гро-

дзен шчы ны, з вёс кі Гор на, 

што ў Зэ львен скім ра ё не. 

Паў ве ка яго жыц ця прай шло 

ў Га род ні, Грод не. Пра ца ваў 

на тэ ле ба чан ні, у аб лас ной 

га зе це «Гро дзен ская праў-

да». Вы даў не каль кі ну ма-

роў рэ гі я наль на га лі та ра тур-

на га ча со пі са «Га ла сы».

У асо бе Юр кі Го лу ба 

пры кмет ная яшчэ і на ступ-

ная ака ліч насць — ён з тых 

мас та коў сло ва, чыя пры сут-

насць, твор чая дзей насць у 

тым ці ін шым рэ гі ё не ба чыц-

ца зна ка вай, шмат знач най. 

Ме на ві та дзя ку ю чы ў мно гім 

асо бе Юр кі Го лу ба Грод на 

лі чыц ца лі та ра тур ным цэнт-

рам, які поў ніц ца роз ны мі 

мас тац кі мі фар ба мі.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

ПАД СТА ВЫ 
ДЛЯ НЕ ДА ВЕ РУ

— У гон ку па ства рэн ні і вы пра-

боў ван ні вак цы ны ад ка ра на ві ру са 

ўцяг ну тыя сён ня шмат кра ін і вы-

твор цаў, — пад крэс лі вае да цэнт 

ка фед ры ін фек цый ных хвароб 

і дзі ця чых ін фек цый Бел МА ПА, 

кан ды дат ме ды цын скіх на вук Мі-

ка лай ГА ЛА БА РОДЗЬ КА. — У той 

жа Ра сіі над сва і мі ўні каль ны мі вак-

цы на мі пра цу юць па ра лель на ад-

ра зу не каль кі да след чых цэнт раў. 

Па звест ках Су свет най ар га ні за цыі 

ахо вы зда роўя, на 17 ве рас ня да-

клі ніч ную ста дыю вы пра боў ван няў 

пра хо дзі лі 146 вак цын-кан ды да-

таў, а клі ніч ную — 36 (з іх толь кі 

дзевяць — трэ цюю фа зу). Кож ны 

з эта паў рас пра цоў кі вак цын мае 

кан крэт ныя мэ ты. Ка лі ў пер шай і 

дру гой фа зах да сле ду ец ца бяс пе ка 

і іму на ла гіч ная эфек тыў насць вак-

цы ны, то ў трэ цяй вы ву ча ец ца клі-

ніч ная эфек тыў насць пра ду хі лен ня 

за хвор ван ня і яна но сіць больш ма-

са вы ха рак тар.

Трэ ба за ўва жыць, што не за доў га 

да рэ гіст ра цыі ра сій скай вак цы ны 

Аса цы я цыя ар га ні за цый па клі ніч-

ных да сле да ван нях, у якую ўва хо-

дзяць вя ду чыя між на род ныя фар-

ма цэў тыч ныя кан цэр ны, пра сі ла 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя РФ не 

спя шац ца з гэ тым кро кам. Экс пер-

ты па лі чы лі, што ў да сле да ван нях 

удзель ні ча ла за над та ма ла (менш 

за сот ню) лю дзей, і вак цы на не 

прай шла ўсіх вы пра боў ван няў, та му 

ра біць вы сно вы аб яе эфек тыў нас ці 

па куль заў час на. Пры чы най не да ве-

ру ста ла ад сут насць поў най і праз-
рыс тай ін фар ма цыі пра вы пра боў-
ван ні вак цы ны. Між на род ныя нор мы 
па тра бу юць пуб лі ка цыі экс перт най 
ацэн кі спра ва зда чы аб клі ніч ных 
вы пра боў ван нях ад на ча со ва з рэ-
гіст ра цы яй прэ па ра та. Але пер шыя 
афі цый ныя да ныя да сле да ван ня ра-
сій скай вак цы ны «Спа да рож нік V» 
бы лі апуб лі ка ва ныя толь кі 4 ве рас ня 
ў ча со пі се The Lancet.

На суд гра мад скас ці да след чы-
кі вы нес лі вы ні кі двух па чат ко вых 
эта паў яе вы пра боў ван няў. Услед 
за гэ тым гру па на ву коў цаў з Іта ліі, 
Вя лі ка бры та ніі і ЗША апуб лі ка ва ла 
ад кры ты ліст з шэ ра гам пы тан няў 
да да ных, апуб лі ка ва ных ра сій скі мі 
да след чы ка мі. У ім, у пры ват нас ці, 
звяр та ла ся ўва га на ста тыс тыч ныя 
ана ма ліі, якія за ўва жы лі ў не каль кіх 
экс пе ры мен тах, апі са ных у ар ты ку ле. 
У пры ват нас ці, на ву коў цы ад зна чы лі, 
што цітр (уз ро вень) ан ты цел у кры ві 
доб ра ах вот ні каў пас ля іму ні за цыі ў 
роз ных гру пах су па дае, хоць раз мо-
ва ідзе пра лю дзей, якія атры ма лі 
роз ныя кам па не нты вак цы ны.

Так са ма звяр та ла ся ўва га на не-
да хоп ін фар ма цыі аб па цы ен тах, 
якія пе ра хва рэ лі і з сы ва рат кай кры-
ві якіх па раў ноў ваў ся імун ны ад каз. 
Па раў на нне кан цэнт ра цыі ан ты цел 
у пры шчэп ле ных і пе ра хва рэ лых — 
важ ная ха рак та рыс ты ка: па жа да на, 
каб вак цы на да ва ла больш вы со кія 
кан цэнт ра цыі. Тэр мін на зі ран ня за 
доб ра ах вот ні ка мі быў да стат ко ва 
ка рот кі — 42 дні. А ў пер шую фа зу 
бы лі ўклю ча ны пе ра важ на ма ла-
дыя муж чы ны (боль шас ці не бы ло 
і 40 га доў). З-за не вя лі кай коль кас-
ці ахоп ле ных да сле да ван нем (афі-
цый на да ныя апуб лі ка ва ныя толь кі 
па 76 доб ра ах вот ні ках) пра гу ча ла 

меркаванне, што да след чы кі маг лі 
па куль прос та не вы явіць рэд кія і 
больш цяж кія рэ ак цыі. Та кім чы нам 
за меж ныя на ву коў цы, што па кі ну лі 
свае под пі сы пад ад кры тым ліс том, 
па ста ві лі пад су мнен не да ныя аб 
па спя хо вых вы пра боў ван нях ра сій-

скай вак цы ны. Яны па лі чы лі, што з 

пунк ту гле джан ня на ву кі і до каз най 

ме ды цы ны ацэнь ваць перс пек ты вы 

вак цы ны «Спа да рож нік V» па куль 

што ра на. І ра сій скім да след чы кам 

да вя ло ся за тым апраўд вац ца.

РАС СТА ВІЦЬ 
КРОП КІ НАД «І»

Ці ка ва, што па вод ле апы тан ня 

інтэрнэт-сэр ві су «Да вед нік ура ча», 

у якім удзель ні ча ла больш за тры 

ты ся чы ра сій скіх ме ды каў, 52 % з 

іх па ве да мі лі, што не га то выя зра-

біць пры шчэп ку ад ка ра на ві ру са, 

ство ра ную ў цэнт ры Га ма леі, 66 % 

апы та ных па тлу ма чы лі, што да ных 

аб эфек тыў нас ці вак цы ны не да стат-

ко ва, а 48 % ад зна чы лі, што яе ства-

ры лі ў за над та ка рот кія тэр мі ны.

— Між ін шым, у ін струк цыі да 

вак цы ны «Спа да рож нік V» за пі са на, 

што на зва ны прэ па рат за рэ гіст ра ва-

ны па пра цэ ду ры рэ гіст ра цыі ва ўмо-

вах па гро зы ўзнік нен ня і лік ві да цыі 

над звы чай ных сі ту а цый, — тлу ма-

чыць Мі ка лай Га ла ба родзь ка. — Яе 

ства раль ні кі пры зна юць, што ахоў-

ны цітр ан ты цел у ця пе раш ні мо мант 

не вя до мы, пра цяг ласць ахоў на га 

эфек ту так са ма не вя до мая, а клі-

ніч ныя вы пра боў ван ні па вы ву чэн ні 

эпі дэ мі я ла гіч на га эфек ту вак цы ны 

не пра во дзі лі ся. Ін струк цыя пад рых-

та ва на на пад ста ве аб ме жа ва на га 

аб' ёму да ных па пры мя нен ні прэ па-

ра та і бу дзе да паў няц ца па ме ры 

па ступ лен ня но вых звес так.

У цэ лым трэ цяя фа за вы пра боў-

ван няў па він на зняць пы тан ні, якія 

на ву ко вая су поль насць за да ва ла 

ра сій скім да след чы кам пас ля пуб-

лі ка цыі вы ні каў пер шай і дру гой фа з 

у ча со пі се The Lancet.

Удзел у ёй возь муць 40 ты сяч ча-

ла век. Да сле да ван ні бу дуць сля пыя і 

ран да мі за ва ныя. Част ка ўдзель ні каў 

атры мае вак цы ну, а част ка — пла-

цэ ба. Пры гэ тым ні хто з іх не ве дае, 

хто пры шчэп ле ны «пус тыш кай», а 

хто — прэ па ра там. Праз тры ме ся цы 

на зі ран няў на ву коў цы па раў на юць 

уз ро вень за хвор ван ня ў абедз вюх 

гру пах. Гэ тая ін фар ма цыя і ста не 

клю ча вой для атры ман ня па ста ян най 

рэ гіст ра цыі вак цы ны і дасць ад каз 

на пы тан не, ці здоль ная іму ні за цыя 

прэ па ра там «Спа да рож нік V» пра-

ду хі ліць за ра жэн не COVІD-19 і зні зіць 

коль касць цяж кіх ус клад нен няў ад 

ка ра на ві ру са.

БЕЗ СЮР ПРЫ ЗАЎ?
Хоць у све це рэ ак цыя на рэ гіст-

ра цыю Ра сі яй вак цы ны бы ла не ад-

на знач ная, ды рэк тар Еў ра пей ска га 

рэ гі я наль на га бю ро Су свет най ар га-

ні за цыі ахо вы зда роўя (СА АЗ) Ханс 

Клю ге па вы ні ках су стрэ чы з кі раў-

ні ком Рас спа жыў наг ля ду вы ка заў 

упэў не насць, што трэ цяя фа за вы-

пра боў ван ня ра сій скай вак цы ны ад 

ка ра на ві ру са, пад час якіх яе бяс пе ка і 

эфек тыў насць бу дуць пра тэс ці ра ва ны 

на да стат ко ва вя лі кай гру пе лю дзей, 

прой дзе па спя хо ва. Клю ге так са ма 

ад зна чыў «ба га ты во пыт» Ра сіі ў га лі-

не рас пра цоў кі вак цын і вак цы на цыі.

Ці ка васць да куп лі рас пра ца ва най 

ра сій скі мі спе цы я ліс та мі вак цы ны 

ад ка ра на ві рус най ін фек цыі пра яві-

лі ўжо 27 кра ін: у іх лік ува хо дзяць 

Бе ла русь, Азер бай джан, Бра зі лія, 

Ве не су э ла, Ка зах стан... Бе ла русь, 

да рэ чы, ста ла пер шай кра і най, дзе 

прой дуць вы пра боў ван ні вак цы ны 

«Спа да рож нік V» пас ля яе рэ гіст-

ра цыі ў Ра сіі.

— У маі ў Бе ла ру сі бы лі ўне се ны 

змя нен ні ў За кон «Аб ле ка вых срод-

ках». Ця пер у нас з'я ві ла ся маг чы-

масць так зва най умоў най дзяр жаў-

най рэ гіст ра цыі, ка лі ары гі наль ныя 

ле ка выя прэ па ра ты для ля чэн ня, 

пра фі лак ты кі ці ды яг нос ты кі за хвор-

ван няў, якія па гра жа юць жыц цю ці 

цяг нуць цяж кую ін ва лід насць, ле-

ка выя прэ па ра ты для ля чэн ня ар-

фа нных (рэд кіх) за хвор ван няў пры 

ад сут нас ці эфек тыў ных ме та даў 

ака зан ня ме ды цын скай да па мо гі 

мо гуць да пус кац ца да рэа лі за цыі і 

ме ды цын ска га пры мя нен ня пас ля 

пра хо джан ня пра цэ ду ры іх умоў най 

рэ гіст ра цыі, — пра ін фар ма ваў Мі ка-

лай Га ла ба родзь ка — Ха чу да даць, 

што пры клі ніч ным вы ка ры стан ні 

вак цын так са ма маг чы мыя пэў ныя 

«сюр пры зы», на ват ка лі трэ цяя 

фа за і за вяр шы ла ся са ста ноў чым 

вы ні кам. Вак цы на пас ля за кан чэн-

ня вы пра боў ван няў пры зна ец ца 

эфек тыў най, бяс печ най, вы хо дзіць 

на ры нак, і зрэд ку зда ра юц ца та кія 

гіс то рыі, як, на прык лад, у Фін лян дыі 

ў 2009—2010 га дах. Там у вы ні ку 

іму ні за цыі на сель ніц тва пэў най вак-

цы най ад пан дэ міч на га гры пу бы лі 

за фік са ва ныя вы пад кі нар ка леп сіі 

(час та та 1 вы па дак на 16—50 ты-

сяч ча ла век), якая ха рак та ры зу ец-

ца скла да ны мі рас строй ства мі сну і 

рап тоў ным за сы нан нем. Ста лі шу-

каць пры чы ну, рас шыф ра ва лі па-

та ге нез нар ка леп сіі і вы свет лі ла ся, 

што ў не ўра ла гіч ным рас строй стве 

ві на ва тая ме на ві та вак цы на.

Аса біс та я для ся бе сфар му ля ваў 

на ступ ныя га лоў ныя этыч ныя пы тан-

ні, якія паў ста юць у су вя зі з удзе лам 

Бе ла ру сі ў клі ніч ных вы пра боў ван-

нях ра сій скай вак цы ны. Як бу дуць 

за бяс печ вац ца пра вы бе ла рус кіх 

доб ра ах вот ні каў? На коль кі на шы 

ка мі тэ ты па бія эты цы мо гуць аба ра-

ніць ін та рэ сы па цы ен таў? Ці ад бы-

ла ся ка та стро фа, якая пры му шае 

нас ха пац ца за вы ра та валь ную 

са ло мін ку? Або, мо жа, трэ ба бы ло 

ўсё ж та кі па ча каць, на леж ным чы нам 

пра ве рыць і пе ра ка нац ца ў бяс пе цы 

і эфек тыў нас ці прэ па ра та, ство ра-

на га ў На цы я наль ным да след чым 

цэнт ры эпі дэ мі я ло гіі і мік ра бія ло гіі імя 

М. Ф. Га ма леі?

СТРАХ І НА ДЗЕЯ
— Мне гэ та сі ту а цыя, ка лі шчы ра, 

зу сім не па да ба ец ца. Мы не вы сту-

па ем як паў на вар тас ны ўдзель нік 

да сле да ван ня ў якас ці ад на го з рас-

пра цоў шчы каў, на бе ла ру сах вак цы-

ну прос та тэс ці ру юць, — кан ста туе 

член Рэс пуб лі кан ска га ка мі тэ та 

па бія эты цы Анд рэй ФА МЕН КА. — 

Гэ та не раў на праў нае су пра цоў ніц-

тва. І ў мя не ёсць пы тан ні па двух 

фа зах клі ніч ных вы пра боў ван няў 
ра сій скай вак цы ны. А ці бы ла там 
пра ве дзе на этыч ная экс пер ты за да-

сле да ван няў, бо га лоў ная функ цыя 

экс пер ты зы — зра біць увесь пра цэс 

мак сі маль на праз рыс тым...

Уз ні кае так са ма пы тан не, а ча му б 

бе ла ру сам не звяз вац ца больш 

ак тыў на з ін шы мі ства раль ні ка-

мі вак цын, каб удзель ні чаць і ў іх 

клі ніч ных вы пра ба ван нях? Удзел у 

муль ты цэнт ра вых клі ніч ных да сле-

да ван нях з удзе лам буй ных фар ма-

цэў тыч ных вы твор цаў па ві нен нас 

ці ка віць пры ўмо ве, што ўсе пра цэ-

дур ныя фар маль нас ці бу дуць за ха-

ва ныя. І этыч ная экс пер ты за аба-

вяз ко ва па він на па пя рэд ні чаць пра-

вя дзен ню та кіх вы пра боў ван няў — 

гэ та пад му рак да след чай эты кі. 

Сур' ёз ныя кам па ніі звы чай на вель-

мі руп лі ва пра вод зяць пад рых тоў чы 

этап да вы пра боў ван няў, каб цал кам 

аба ра ніць ся бе і сваю рэ пу та цыю: ён 

мо жа за няць і год, і два.

І мне не вель мі зра зу ме лы ін та-

рэс Бе ла ру сі. Ня ўжо мы не маг лі па-

ча каць, па куль у Ра сіі за вер ша цца 

вы пра боў ван ні? Чым аб умоў ле ная 

та кая паспешлівасць, асаб лі ва пры 

на яў нас ці су мнен няў у на ву ко вым 

ася род дзі на конт та го, на коль кі ка-

рэкт на бы лі пра ве дзе ныя ра ней да-

сле да ван ні? Ці мы жа да ем атры маць 

до ступ да вак цы ны ў лі ку пер шых? 

Та ды сэнс у гэ тым ёсць...

— На са мрэч, бе ла ру сы вель мі 

ак тыў на ці ка ві лі ся маг чы мас ця мі 
паў дзель ні чаць у трэ цяй фа зе клі ніч-
ных вы пра боў ван няў вак цы ны. І мне 
гэ та на га да ла, як у кан цы 1990-х — 
па чат ку 2000-х га доў па цы ен ты імк-
ну лі ся быць уклю ча ныя ў клі ніч ныя 
да сле да ван ні про ці ра ка вых прэ па-
ра таў, бо для іх та ды гэ та азна ча-
ла маг чы масць за ха ваць жыц цё. 
У тыя ча сы на клі ніч ныя вы пра боў-
ван ні вы хо дзі лі но выя су праць пух-
лін ныя прэ па ра ты, — ка жа Мі ка лай 

Га ла ба родзь ка. — За раз кры ні цай 

стра ху для лю дзей стаў ка ра на ві рус, 

і тут рап там з'я ві ла ся на дзея. На пэў-

на, за да ча да след чы ка, які бя рэ ў 

доб ра ах вот ні ка ін фар ма ва ную зго ду 

на ўдзел у вы пра боў ван нях, вель мі 

дак лад на ра зу мець, а ці ня ма ў та го 

за вы ша ных ча кан няў? Ці на са мрэч 

ён ра зу мее, што ўдзел у да сле да-

ван ні мо жа не толь кі сфар мі ра ваць 

ахо ву ад ка ра на ві ру су, але і пры-

вес ці да ней ка га па боч на га эфек ту? 

Або эфек ту, які ён ча кае, да сяг нуць 

не атры ма ец ца. У про ці лег лым вы-

пад ку этыч ны ця жар бу дзе ля жаць 

на тых, хто пра па на ваў удзел у да-

сле да ван ні. Пра цы тую ад ну фра зу 

з аме ры кан ска га да па мож ні ка для 

ка мі тэ таў па бія эты цы: «На ву ко вая 

су поль насць раз ліч вае на маг чы-

масць да след чы ка на леж ным чы нам 

атры маць ін фар ма ва ную зго ду».

— Важ на, каб ін фар ма ва ная зго-

да бы ла на са мрэч ін фар ма ва ная і 

доб ра ах вот насць не вы клі ка ла су-

мнен няў, каб яна ба за ва ла ся на 

праў дзі вай, зра зу ме лай і да ступ най 

кож на му ін фар ма цыі, — пад крэс лі-

вае стар шы вы клад чык ка фед ры 

гра ма дзян ска га пра ва БДУ Але на 

БА СА ЛАЙ. — Па тра бу юц ца вы ключ-

на пад ра бяз ныя ве ды...

— Я ўпэў не ны, што ўдзель ні кі 

трэ цяй фа зы вы пра боў ван няў ра-

зу ме юць усе ры зы кі, бо яны да ва лі 

ін фар ма ва ную зго ду, — па дзя ліў ся 

сва ім мер ка ван нем да цэнт ка фед-

ры дзі ця чай хі рур гіі БДМУ, док тар 

ме ды цын скіх на вук Юрый ДЗЕГ-

ЦЯ РОЎ. — У на шай кра і не вак цы ны 

не ства ра юц ца, а для прак тыч най 

сіс тэ мы ахо вы зда роўя ак ту аль нае 

за раз толь кі ад но пы тан не: ка лі 

вак цы на ад ка ра на ві ру са ста не да-

ступ ная ўсім па цы ен там? COVІD-19 

па ско рыў мно гія пра цэ сы, не толь кі 

па ства рэн ні вак цы ны, але і тэр мі ны 

пра хо джан ня на ву ко вых пуб лі ка цый. 

Аме ры кан цы, якія ства ра юць свае 

вак цы ны з за ха ван нем усіх пра цэ-

дур, праг на зу юць, што на сель ніц тва 

атры мае вак цы ну ад ка ра на ві ру са 

толь кі да 2022 го да, і там ужо вы-

зна чы лі ся, ка го бу дуць пры шчап-

ляць пер шы мі: ме ды каў і па жы лых 

лю дзей. Зра зу ме ла, што ўсе бу дуць 

за бяс печ ваць вак цы най у пер шую 

чар гу сваіх гра ма дзян, а ас тат нія 

кра і ны атры ма юць яе па рэшт ка-

вым прын цы пе. Праў да, аме ры кан-

цы збі ра юц ца па кла па ціц ца яшчэ і 

пра сва іх бліж ніх су се дзяў — мек-

сі кан цаў, каб за стра ха ваць ся бе ад 
па гро зы пра нік нен ня ін фек цыі. А па-
коль кі мы сва ёй вак цы ны не ма ем, я 
лі чу, што нам трэ ба па га джац ца на 
лю быя ўмо вы.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Вы пра боў ван ні вак цын: Вы пра боў ван ні вак цын: 
пад вод ныя ка мя ніпад вод ныя ка мя ні

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Так вы гля да юць ам пу лы пер шай у све це за рэ гіст ра ва най вак цы ны ад COVІD-19, 
ство ра най у Ра сіі. Яны ма юць на крыў кі двух роз ных ко ле раў: чыр во нага і сі няга. 

Ад на ам пу ла пры зна ча на для пер ша га ўко лу, ін шая — для дру го га.
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