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ТОП 

 

В Україні зафіксували вже 1308 випадків 

коронавірусу, 37 – летальних 

Станом на 22:00 5 квітня в Україні 1308 

лабораторно підтверджених ПЛР-

дослідженням випадків COVID-19. 

 

В Італії зафіксували найменшу кількість 

смертей за три тижні 

В Італії 5 квітня зареєстрували 525 летальних 

випадків від ускладнень, викликаних новим 

коронавірусом, це найменший показник 

смертності по країні з 19 березня. 
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В Ірані від коронавірусу померли понад 3 

600 осіб 

В Ірані внаслідок інфікування коронавірусом 

померли 3603 особи, одужали 22011. Загальна 

кількість інфікованих становить 58226. 

 

У Туреччині заявили про успішні 

випробування вакцини від коронавірусу 

У Туреччині заявили, що провели успішні 

випробування на тваринах вакцини від 

коронавірусу. 

 

Японія може оголосити надзвичайний стан 

через коронавірус — ЗМІ 

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосить 

сьогодні на усій території країни надзвичайний 

стан через швидке поширення нового 

коронавірусу. 

 

МВФ виділить трильйон доларів на 

подолання наслідків пандемії 

Міжнародний валютний фонд готовий 

виділити $1 трильйон на подолання фінансової 

кризи, яку спричинила пандемія коронавірусу. 

СВІТ 
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Королева Єлизавета II закликала британців 

до самодисципліни 

Королева Великої Британії Єлизавета II у 

відеозверненні до народу 5 квітня закликала 

громадян країни до рішучості та 

самодисципліни у зв'язку з поширенням 

коронавірусу. 

 

Прем'єр Британії Борис Джонсон потрапив 

до лікарні з коронавірусом 

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, 

у якого раніше діагностували коронавірус, був 

поміщений в одну з лікарень Лондона. 

 

Нових інфікованих у Німеччині менше, але 

влада проти послаблення карантину 

Кількість нових інфікувань у Німеччині 

поступово знижується, але влада попереджає, 

що ситуація залишається досить серйозною. 

 

Через пандемію коронавірусу безробіття в 

Ізраїлі сягнуло 25% 

На тлі глобальної пандемії нового 

коронавірусу, рівень безробіття в Ізраїлі зріс у 

6 разів й досяг 25%. 

 

Трамп хоче ввести великі мита на іноземну 

нафту 

Штати готові ввести великі мита на імпорт 

нафти, якщо ситуація з цінами на енергоносії 

не зміниться. 
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Діаспора почала збір допомоги для потреб 

української медицини 

Активісти українських діаспорних організацій 

з усього світу почали збирати кошти, які буде 

спрямовано на закупівлю необхідних 

медикаментів та засобів гігієни для потреб 

українських медиків з метою протидії 

коронавірусу. 

 

Волонтери з Варшави збирають допомогу 

українським медикам 

Волонтери Ініціативи Героям Майдану з 

Варшави, які щороку проводять акцію “Свята 

без тата”, допомагають медикам українських 

лікарень, які перебувають на передовій 

боротьби з коронавірусом. 

УКРАЇНА 

 

Кабмін оприлюднив номери гарячих ліній з 

питань COVID-19 в регіонах 

Кабінет міністрів оприлюднив номери гарячих 

ліній з питань стосовно карантину, допомоги 

літнім людям під час карантину, алгоритму 

виявлення та лікування коронавірусної 

інфекціїї COVID-19. 

 

В Україні відсьогодні посилили карантин 

В Україні з 6 квітня посилюються вимоги до 

обмежувальних заходів у зв'язку з карантином. 
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МОЗ розширить протокол лікування 

COVID-19 переліком нових ліків 

Державний протокол лікування хворих на 

COVID-19 найближчим часом буде розширено 

переліком нових лікарських препаратів. 

 

Штаб боротьби з COVID-19 в областях 

перегляне заклади, які приймають хворих 

— Ляшко 

У штабі боротьби з коронавірусом сформували 

4 групи, які поїхали до областей для перегляду 

правильності визначення закладів, які 

приймають хворих на COVID-19. 

 

Коронакриза: експерти прогнозують 

падіння ВВП в Україні на 5,9% 

Поступове відновлення економіки очікується в 

другій половині 2020 року, але економічна 

активність залишиться нижчою, ніж до кризи, 

а падіння ВВП може становити 5,9%. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 13 разів порушили "тишу", 

поранений український військовий 

За минулу добу окупанти 13 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 
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Українські військові збили безпілотник 

окупантів вартістю $2 мільйони 

На Донбасі військові одного з підрозділів, що 

тримає оборону на Світлодарському напрямку, 

збили безпілотник окупантів російського 

виробництва, вартість якого становить близько 

$2-х мільйонів. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

6 квітня. Пам’ятні дати 

Сьогодні світова спільнота відзначає 

Міжнародний день спорту на благо миру та 

розвитку. 

 

Сьогодні стартує "Всеукраїнська школа 

онлайн" 

Сьогодні о 10 годині ранку для всіх 

українських школярів середніх та старших 

класів, а також для всіх охочих свої віртуальні 

двері відчинить "Всеукраїнська школа онлайн". 

 

За два тижні карантину кількість вакансій в 

Україні скоротилася на 34% - НБУ 

За два тижні карантину кількість вакансій на 

українському ринку праці скоротилася на 34%. 
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Більшість фірм очікують на падіння 

виробництва, але не збираються звільняти 

працівників 

Більшість підприємств очікує зниження 

товарообігу чи обсягів виробництва через 

карантин. При цьому близько 77% опитаних 

підприємств не очікує змін у кількості 

працівників. 

 

6 квітня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Захарії; чи буде весна «ніякова», 

робимо те, що маємо зробити і ростимо крила. 
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