Єдина країна - Україна і світ 16.10.20

ТОП
У світі - понад 39 мільйонів випадків
COVID-19
Станом на ранок 16 жовтня в світі
зареєстровано 39 175 466 випадків
коронавірусу, зокрема 1 102 941 летальний і 29
378 743 випадки одужання.

В Італії знову зафіксували найбільшу
добову кількість хворих на COVID-19
В Італії другий день поспіль фіксується
рекордно велика кількість нових випадків
COVID-19 - за останню добу зареєстровано
8804.

ВООЗ назвало ремдезивір та низку інших
ліків неефективними проти COVID-19
Найбільше у світі дослідження лікарської
практики лікування хворих на COVID-19,
організоване ВООЗ, виявило відсутню або
недостатню ефективність цілого ряду ліків, які
вважалися найбільш успішними препаратами
для боротьби з коронавірусною хворобою.

СВІТ
Трамп не планує жорсткий карантин у разі
другої хвилі COVID-19 у США
Президент США Дональд Трамп заявив, що не
буде запроваджувати жорсткий карантин у
США навіть у випадку другої хвилі зараження
коронавірусом.

Євросоюз висловив сумнів стосовно
правомірності передання влади в
Киргизстані
Європейський Союз взяв до уваги
сьогоднішню заяву Президента Киргизстану
Сооронбая Жеенбекова про відставку та
висловив сумніви щодо відповідності
процедури передання влади Конституції
країни.

У КНР засудили ухвалений у США закон
щодо автономії Гонконгу
Китай у четвер виступив проти закону,
ухваленого у США про автономію Гонконгу,
який став відповіддю Пекіну на ухвалення 28
травня закону про національну безпеку
Гонконгу в обхід місцевого гонконзького
законодавчого органу.

ЄС: Від виконання Угоди щодо Brexit
залежить міжнародна довіра до Британії
Британія має у повному обсязі й в передбачені
терміни виконати умови Угоди про вихід з ЄС
та протоколи до неї, оскільки від цього
залежить міжнародна довіра до країни.

УКРАЇНА І СВІТ
Партнерство України та США
зміцнюватиметься незалежно від
результатів виборів — посол
Стратегічне партнерство між США та
Україною, а також підтримка українського
народу з боку Вашингтона лише
зміцнюватимуться незалежно від того, хто
переможе на американських виборах цього
року.

Штати в ОБСЄ закликали Росію припинити
блокувати роботу ТКГ
Російська сторона має припинити блокування
подальшого прогресу в рамках Тристоронньої
контактної групи та проявити таку ж політичну
волю, як це зробила Україна.

Україна закликає держави-учасниці ОБСЄ
долучитися до Кримської платформи
Україна закликає країни-учасниці ОБСЄ
підтримати зусилля Києва у межах нової
Кримської платформи, у тому числі під час
Ради міністрів ОБСЄ у грудні в Тирані.

Євросоюз закликає РФ допустити в
окупований Крим механізми моніторингу
прав людини
ЄС занепокоєний порушенням прав людини та
основних свобод в окупованому Росією Криму
та закликає забезпечити безперешкодний
доступ на півострів для міжнародних та
регіональних механізмів моніторингу
дотримання прав людини.

ЄС занепокоєний невідведеним озброєнням
на окупованому Донбасі
Євросоюз занепокоєний виявленням на
непідконтрольних уряду районах Донбасу
озброєння, розміщеного з порушенням ліній
відведення.

УКРАЇНА
Стефанчук не зміг пояснити, за які кошти
профінансують опитування на виборах
Оголошене Президентом Володимиром
Зеленським опитування в день виборів
проводитиметься не за кошти державного
бюджету.

МОЗ отримав підтвердження на постачання
100 тисяч доз вакцин від грипу — Степанов
Міністерство охорони здоров'я отримало
підтвердження щодо завозу в Україну 100
тисяч доз вакцин від грипу, очікується
підтвердження ще на 150 тисяч доз.

Степанов: Для підтвердження COVID-19 не
обов'язково мати позитивний ПЛР-тест
В Україні для підтвердження діагнозу COVID19 не потрібно мати позитивний ПЛР-тест —
для надання відповідної медичної допомоги
достатньо поставити діагноз за клінічними
ознаками.

У МОЗ сказали, скільки державі коштує
лікування коронавірусних пацієнтів
Фінансування вартості пакету лікування
від COVID-19 у Національній службі здоров'я
встановлено від 13 до 45 тисяч гривень в
залежності від тяжкості хвороби.

В Україну до кінця року має надійти 161
комп'ютерний томограф — Степанов
В Україні завершені всі процедури із медичних
закупівель і до кінця року має надійти 161
комп'ютерний томограф.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Окупанти за добу шість разів зривали
«тишу» на Донбасі
Упродовж минулої доби, 15 жовтня, на
ділянках відповідальності українських
підрозділів зафіксовано шість порушень з боку
збройних формувань Російської Федерації.

СУСПІЛЬСТВО

16 жовтня. Пам’ятні дати
Сьогодні світова громадськість відзначає
Всесвітній день продовольства.

Україна отримала заявку на проведення
третьої фази випробування вакцини від
COVID-19
Україна отримала заявку на проведення третьої
фази випробування вакцини від COVID-19, яка
дозволить понад 4 тисячам добровольців взяти
участь в третій фазі випробування вакцини
проти COVID-19.

У Словенії посилюють карантин:
закриваються бари та ресторани
Бари, ресторани та спортивні заклади
закриються в більшості регіонів Словенії у
п'ятницю в рамках посилення заходів щодо
стримування пандемії коронавірусу.

В іспанській Каталонії також суттєво
посилили карантин
Уряд іспанської Каталонії через швидке
поширення COVID-19 вирішив на два тижні
закрити усі бари й ресторани.

Вчені з Оксфорда створили тест на COVID19, який показує результат за 5 хвилин
Дослідники з Оксфордського університету
(Британія) розробили швидкий тест на COVID19, який демонструє результат за менш ніж 5
хвилин.

У Білорусі розробили біочіп для вивчення
мозку
Білоруські вчені розробили спеціальний біочіп
для вивчення функцій головного мозку.

Україну накриють дощі: «мокрий» прогноз
на кілька днів
В Україні у п'ятницю ймовірні дощі у західних,
північних, Полтавській та Харківській
областях, вночі 9-14°, вдень 18-23°, надалі
температура знизиться до 4-9° тепла вночі та
до 8-13° вдень.

16 жовтня: народний календар і астровісник
Чого треба стерегтися на Дениса, що говорили
українці про смерть і оновлюємося разом із
Місяцем у Терезах.
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