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ТОП 

 

МЗС розповіло, скільки українців за 

кордоном лікуються від COVID-19 

Лікування від коронавірусу проходять шість 

громадян України, які перебувають за 

кордоном, окрім того, п'ятеро наших 

співвітчизників уже одужали. 

 

В Іспанії коронавірус за добу забрав майже 

100 життів 

Кількість померлих унаслідок епідемії 

коронавірусу в Іспанії протягом останньої доби 

збільшилася на 92 особи - до 288. 
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Кількість хворих у США за тиждень зросла 

майже всемеро 

Більш як половина штатів США припинила 

роботу навчальних закладів, в осередках 

спалаху коронавірусу місцева влада примусово 

закриває ресторани та розважальні комплекси. 

 

На коронавірус у світі хворіють майже 170 

тисяч осіб, одужали 77,2 тисячі 

Станом на ранок 16 березня по всьому світу 

коронавірусом заразилися 169 387 осіб, 

померли 6513, одужали - 77 257. 

 

Трамп заявив про намір помилувати свого 

ексрадника Флінна 

ава Білого дому заявив, що всерйоз розглядає 

можливість помилувати Майкла Флінна – 

колишнього свого радника з питань 

нацбезпеки, який був помічений у зв'язках із 

владою РФ. 

СВІТ 

 

Єврокомісія представила план порятунку 

економіки від коронавірусу 

Єврокомісія у п’ятницю представила план дій 

щодо боротьби з негативним впливом 

коронавірусу на економіку європейських країн. 
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У Туреччині під карантин потрапили понад 

10 тисяч прочан 

Більш як 10 тисяч прочан, котрі повернулися 

до Туреччини із Саудівської Аравії, 

муситимуть відбути двотижневий карантин. 

 

Чехія оголосила суворий карантин на всій 

території 

Влада Чеської Республіки оголосила про 

максимально суворі заходи протидії 

поширенню коронавірусу. 

 

Казахстан запровадив надзвичайний стан на 

місяць 

Президент Казахстану Касим Токаєв підписав 

указ про запровадження надзвичайного стану у 

звязку з поширенням коронавірусу - з 16 

березня до 15 квітня. 

 

Єврокомісія вводить особливий режим 

експорту товарів медичного призначення 

Єврокомісія закликає країни-члени до 

скоординованих дій у захисті від коронавірусу, 

аби забезпечити стійкість єдиного ринку 

медичних засобів захисту. 
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Найбільший банк США прогнозує 

глобальну рецесію через пандемію COVID-

19 

Фінансовий холдинг JPMorgan прогнозує, що 

пандемія коронавірусу спричинить в 

економіках США та країн Європи глибоку 

рецесію, яка відчуватиметься вже влітку. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Набула чинності тимчасова заборона 

іноземцям на в'їзд до України 

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, набула 

чинності тимчасова заборона в'їзду в Україну 

для іноземців та осіб без громадянства, 

запроваджена з метою протидії поширенню 

коронавірусу.(ІНФОГРАФІКА) 

 

МЗС підтримує зв'язок з українцями, які 

опинилися на карантині у Єгипті - Кулеба 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

закликав українців утриматися від 

туристичних поїздок за кордон у звязку з 

пандемією коронавірусу. 

 

Рух товарів між Україною та іншими 

країнами не припиняється - Криклій 

Міжнародні вантажні перевезення 

автомобільним, морським та авіаційним 

транспортом не припинено. 

УКРАЇНА 
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КАРАНТИН 

Із 12 березня в Україні 

запроваджено тритижневий карантин у 

навчальних закладах та низка інших заходів з 

протидії поширенню коронавірусної інфекції 

COVID-19.(ОНОВЛЮЄТЬСЯ) 

 

Ліків проти COVID-19 не існує - МОЗ 

закликає не вірити шахраям 

МОЗ застерігає українців від шахраїв, які 

продають "препарати" проти нового 

коронавірусу, - у відомстві наголошують, що у 

світі ще немає ліків від COVID-19. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти гатять із важких мінометів, 

поранені четверо бійців ЗСУ 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу 12 разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

16 березня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1918 році, було засновано 

Українське національне агентство - 

Укрінформ. 
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МОЗ може продовжити карантин - Ляшко 

Міністерство охорони здоров'я розглядатиме 

можливість продовження карантину з 

урахуванням епідемічної ситуації. 

 

Працювати мають лише аптеки та 

продуктові магазини — Ємець 

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вважає, 

що для запобігання поширенню коронавірусу 

слід обмежити пересування людей і залишити 

працювати лише аптеки та продуктові 

магазини. 

 

Весна не квапиться: найближчими днями 

прогріє до +16°, вночі підморозить до -8° 

У понеділок в Україні опади не прогнозуються, 

вночі 3-8° морозу, вдень 4-9° тепла. 

 

16 березня: народний календар і астровісник 

Сьогодні сонячного Євтропія; чию увагу нині 

треба привертати, вишиваємо скатерку і 

гармонізуємося з усією силою. 
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