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ЯК ЗУПИНЯЄ ЕПІДЕМІЮ  
ВЛАДА ДОНЕЧЧИНИ

МАрАфОН ДОБрА. 
ХрОНІКИ КАрАНТИНУ

10 фЕЙКІВ ЩОДО  
КОрОНАВІрУСУ

ОфІЦІЙНО ЗМІНИ ПрОСВІТА2 4 6

КОрОТКО

Виплату на суму 1 000 грн з 1 квітня мають от-
римати пенсіонери, чия пенсія складає менше  
5 000 грн. Про відповідне рішення уряду повідо-
мила міністр соціальної політики України Марина 
Лазебна.

За її словами, це буде одноразова допомога.
«Таку доплату також отримають діти з інвалідніс-

тю, соціальні пенсіонери, інваліди дитинства», – за-
значила міністр.

ПЕНСІОНЕРИ ТА ІНВАЛІДИ 
ОТРИМАЮТЬ ДОПЛАТУ  
З БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

На час дії карантину в Україні призупинено заходи 
щодо призову громадян на строкову військову служ-
бу, пов’язані з викликом призовників до призовних 
дільниць та обласних збірних пунктів. Про це інформує 
прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

Військові комісаріати і територіальні центри ком-
плектування та соціальної підтримки мають продовжу-
вати роботу з обліковими документами та організову-
вати протиепідемічні заходи.

ВІЙСЬКОМАТИ  
УКРАЇНИ ПРИЗУПИНИЛИ ПРИЗОВ 
НА СТРОКОВУ СЛУЖБУ

Але є і гарна новина. Ми вже вит-
римали достатньо випробувань, 
щоб подолати будь-які нові. 

Світ тільки-но почав пробуджуватися 
і усвідомлювати всю крихкість люд- 
ського буття, а ми, українці Сходу, з цим 
знанням навчилися не просто жити, а й 
принагідно почуватися щасливими.

Ми точно знаємо, що у темні 
часи найкраще видно світлих лю-
дей – вони не дадуть впасти небу і 
підтримають інших. І такі люди вже 
почали діяти – ми присвятили цілий 
розворот переліку добрих справ, що 
поповнюється всією країною. Ми та-
кож знаємо, що такими людьми мо-
жемо завжди стати й самі. 

Ми вже є результатом і співавто-
рами змін, які мають зробити країну 

кращою. І ми знов об’єднаємося, 
щоб не збитися з цього шляху. На-
віть у карантині. Навіть якщо ми бої-
мося. Навіть якщо знову доведеться 
чимось жертвувати. 

Тож нічого нового, окрім нової 
солідарності. Допомога та підтримка 
літніх, самотніх, хворих людей. По-
важне ставлення до лікарів. Дотри-
мання правил захисту себе та свого 
оточення. Емоційна та інформаційна 
гігієна - обмеження впливу джерел 
тривоги, довіра тільки офіційним 
представникам організацій з питань 
охорони здоров’я та перевіреним 
медіа. Використання часу на каран-
тині для саморозвитку та, можливо, 
нової ідеї для заробітку.

А ми підтримуємо своїх читачів 
пропозицією ставати нашими поза-
штатними кореспондентами та отри-
мувати гонорари за сюжети, новини 
чи фото з життя своїх громад. Це 
можуть бути інтерв’ю з односель-
цями, яких ви вважаєте «героями 
нашого часу». Або репортажі про 
корисні громадські ініціативи. Або 
про власний успіх у створенні своєї 
справи – чом би й ні? Зв’язатися 
з редакцією можна через колл-
центр, соцмережі, електронну пошту 
newspapergromada@gmail.com або 
на сайті https://gromadaskhid.com.ua/ 
у розділі «Контакти».

Разом ми зможемо більше!
Редакція газети/Громада

Так навіть сталь не гартувалася, як гартує нас життя. До війни, що вже сьомий рік 
випробовує нас на міцність, цієї бентежної весни додалися пандемія і економічна криза, які 
невблаганно насуваються, аби змити останні залишки спокою та добробуту.

ВІД рЕДАКЦІЇ

КРИХКІСТЬ БУТТЯ
НЕПОЗБУВНА 

Продовження на стор. 2-3

рАКУрС

ВИРВАТИСЯ  
З ІЗОЛЯЦІЇ
Підлітки Сходу  стануть героями 
документального кіно 

Документальний фільм «Експедиція 49» 
за підтримки Держкіно знімає на Лу-
ганщині режисерка Аліса Коваленко. 

Його героями стали дві дівчини зі Станиці 
Луганської, два хлопці-підлітки із Золотого 
та один – з села Валуйське Станично-Лу-
ганського району. 

Це не перша стрічка режисерки, пов’язана 
з Донбасом. Ще 2014 року студенткою 
Київського національного університету те-
атру, кіно і телебачення імені Карпенка-Ка-
рого вона вперше поїхала до захопленого 
бандою Стрєлкова Краматорська – збирати 
матеріал для дипломного фільму «Аліса в 
країні війни», який розпочала знімати з подій 
на Майдані. Таксист мав привезти режисерку 
на блокпост до українських військових, але 
привіз до бойовиків. 

Ані полон, ані безгрошів’я, ані небезпека 
у Пісках поблизу зруйнованого Донецького  
аеропорту, куди Аліса зі своєю камерою також 
потрапила, не завадили їй завершити диплом-
ний фільм, який згодом взяв участь у 40 міжна-
родних фестивалях. 

Пізніше були десять серій телевізійного про-
єкту про жіночий футбол для чеського телеба-
чення. Одна серія знімалася у Сєвєродонецьку 
і була присвячена команді «Луганочка», якою 
опікується переселенець з Луганська тренер 
Микола Нікішин. 

А згодом спортивний журналіст, киянин Ва-
лентин Щербачов придумав терапевтичний 
мандрівний проєкт, аби підлітки Сходу отри-
мали можливість подорожувати Гімалаями. 
Серед 100 підлітків Луганщини і Донеччини 
був проведений конкурс. Режисерка чита-
ла всі тексти творчих завдань та дивилася 
надіслані селфі, щоб разом із Щербачовим 
обрати п’ятьох найбільш мотивованих учас-
ників. У Валентина вже був досвід спілкуван-
ня з дітьми (свого часу він створив футболь-
ну команду з бешкетників і тренував їх), тож 
продюсери майбутнього фільму погодилися, 
що роуд-муві з підлітками у головних ролях 
– влучний формат для документального кіно. 
Почалися зйомки. 

– Війна – це не тільки стрілянина, – роз-
повідає Аліса. – Сама експедиція до Гімалаїв 
займе приблизно 40% фільму. Все інше – це 
життя Валентина і внутрішній світ кожного із 
підлітків. Я народилася і виросла на сході, у 
Запоріжжі, тому ці підлітки, які хочуть вир-
ватися з ізоляції і побачити інший світ, мені 
близькі. Якби війна прийшла до Запоріжжя, 
думаю, що там була б така ж ситуація, як і 
на Донбасі. 

У п’ятьох сім’ях Алісу тепер сприймають 
як родичку. А вона сприймає п’ятьох дітей як 
своїх.

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада
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11 березня Кабінет Міністрів оголосив в Україні карантин. Усі заклади освіти закрито, 
введений запобіжний захід в обмеженні скупчення людей до десяти осіб. Пробне ЗНО 
перенесли на невизначений термін, будуть скориговані також дати основної сесії вступу до 
вишів. Україна закрила кордон для іноземців. На час карантину обмежений рух транспорту, 
у режимі карантину працюють КПВВ. Днями уряд запровадив режим надзвичайної ситуації 
по всій країні до 24 квітня. 

ВЛАДА ДОНЕЧЧИНИ

ОфІЦІЙНОУ Донецькій області режим надзви-
чайної ситуації з огляду на загрозу 
поширення гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2, введений ще 21 
березня. 

Станом на 26 березня в області з 
діагнозом «коронавірус» на лікуванні 
знаходиться одна людина. Ще чотирнад-
цять мають підозри, двоє з них нещодав-
но повернулися із закордону. Їхні аналі-
зи направленні до столичної лабораторії. 
Пацієнт з Маріуполя, у якого результат 
виявився позитивним, мав контакти з 
багатьма людьми. Лише встановлених 
– 23 особи, вони зараз на ізоляції. Пе-
ревірити їх експрес-тестами поки немає 
можливості. 

Натомість 33 людини у регіоні помер-
ло від пневмонії, яка, як ми знаємо, може 
бути викликана коронавірусною інфек-
цією. Випадків захворювання на пневмо-
нію зафіксовано понад 3 000.

ЕПІДПОРІГ ПІДВИЩЕННИЙ. Саме 
зараз сезон традиційних вірусних за-
хворювань на ГРВІ та грип. Спад фахівці 
прогнозують ближче до літа, коли цей 
період мине. Тож медики звертаються до 
населення з нагальною вимогою само-
ізоляції - це дасть можливість розтягнути 
пік захворювань у часі і зменшити наван-
таження на лікарні. 

ДОПОМОГА з Китаю, що була роз-
поділена між областями, вже надійшла 
і до Донецької. Це індивідуальні засоби 
захисту, а також тести для діагностики 
COVID-19 - усього вісімнадцять комплек-
тів по 96 досліджень. Інструкцію до них з 
китайської на українську мову переклали 
освітяни.  

Раніше Донецький обласний лабора-
торний центр МОЗ не отримував тест-
систем для перевірки на коронавірус, 
бо єдиним в Україні не мав необхідного 
обладнання. Силами благодійних органі-
зацій днями область мають забезпечити 
аналізаторами та системою для прове-
дення полімеразно-ланцюгової реакції.  

СІЛЬСЬКА МЕДИЦИНА. 133 сіль- 
ські амбулаторії та 254 ФАПи працюють 
у штатному режимі. З питанням, чи забез-
печені вони усім необхідним для бороть-
би з хворобою, ми звернулися до депар-
таменту охорони здоров’я Донецької 
ОДА. Чекаємо на відповідь.

Про самотніх та хворих у віддалених 
селах мають подбати соцпрацівники, які 
пройшли відповідний інструктаж щодо 
заходів індивідуального захисту під час 
пандемії. 

АЛГОРИТМ ДІЙ для міст та сіл одна-
ковий. При ознаках недуги – самоізолю-
ватися, зателефонувати сімейному ліка-

рю і з ним обговорити метод лікування. 
У разі підвищення температури вище за 
38 градусів та появи сухого задушливо-
го кашлю викликати швидку за номером 
«103». 

ПРОГРАМА «ДОСТУПНІ ЛІКИ» діє. 
Всі заходи з її реалізації виконуються.

ТРАНСПОРТ ТА ГУМАНІТАРКА. Функ-
цію транспортного сполучення з селами 
покладено на органи місцевого самовряду-
вання - вони визначають потребу та забез-
печення населення необхідними маршрута-
ми з урахуванням карантинних заходів.

Деякі гуманітарні організації продов-

ЦИфрИ 126 АпАРАтів штучнОї вентиляції леГень 
для лікування ускладнень, викликаних 

COVID-19, мали лікарні Донеччини на початку епідемії.
Також в медзакладах знаходяться 139 МОнітОРів пАцієнтів тА 
26 кОМпРеСОРів для забезпечення роботи дихальної апаратури.

жують свою роботу у населених пунктах, 
що межують з лінією зіткнення. Зокрема, 
представники Червоного Хреста розпо-
чали розвозити продовольчі та гігієнічні 
набори - півтори тисячі таких пакунків 
надійдуть до прифронтової зони вже на 
початку квітня. 

Профільним департаментом обл-
держадміністрації також опрацьовується 
питання щодо закупки харчових наборів 
для незахищеної категорії громадян на 
два місяці.

ЕПІДЕМІЯ І ЦЕРКВА. Голова Донець-
кої ОДА Павло Кириленко мав зустріч з 

представниками релігійних організацій 
області. Позаяк переважна більшість 
відвідувачів храмів - це люди з категорії 
ризику, попередньо з усіма конфесіями 
Донеччини була домовленість про об-
меження колективних зібрань або про-
ведення їх з обов’язковим дотриманням 
застережливих умов, як то: безпечна 
відстань один від одного, часта дезін-
фекція приміщень, обов’язкове провіт-
рювання, використання захисник масок 
та дезінфікуючих засобів, перенесення 
богослужінь в онлайн-режим. 

Лілія АНДРУСИК/Громада

(Закінчення. Початок на стор. 1)
Ліза і Лєра – зі Станиці Луганської. 

Ліза з багатодітної сім’ї, в неї є брат і три 
сестри. З них вона найстарша і опікуєть-
ся молодшими. Талановита і харизматич-
на, Ліза перебуває у творчому пошуку, 
гарно малює, хоче стати режисеркою 
анімації.  Лєра – сирота, вихованка дитя-
чого будинку сімейного типу. Туди вона 
потрапила ще маленькою. До 2014 року 
жила у Луганську, після початку війни її 
сім’я виїхала звідти. Лєра гарно фото-
графує і хоче опанувати це мистецтво 
професійно.  

Ілля з Валуйського – дуже актив-
ний. Хлопець бере участь у різних 
громадських проєктах, проводить 
інструктажі з мінної безпеки для мо-
лодших дітей, разом з однодумцями 
створив у Валуйському кіноклуб. Мріє 

стати актором і грає у театральному 
гуртку. 

Життя Руслана із Золотого-2 сконцен-
троване навколо шахти «Карбоніт», де 
працює його тато. У знайомої дівчини 
Руслана батьки, бабуся і сестра також 
працюють на шахті. Руслан талановито 
коментує відеоігри в інтернеті і навіть за-
робляє на цьому. Був період, коли татові 
Руслана не платили гроші на шахті і сім’я 
жила на гроші, зароблені хлопцем.

У Андрія із Золотого-4 багато мрій, він 
оптимістично дивиться на світ і хоче ре-
алізувати себе попри те, що живе у де-
пресивному місті. Андрій з друзями ство-
рили на бабусиному городі саморобний 
спортзал, підвісили  боксерську грушу 
і проводять тренування. У свої 13 років 
хлопчина ремонтує велосипеди, мото-
цикли, орудує паяльником, ладнаючи  

ВИРВАТИСЯ       З ІЗОЛЯЦІЇ

ЯК ЗУПИНЯЄ 
ЕПІДЕМІЮ 

Фото з архіву Аліси КОВАЛЕНКО

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада

Гаряча лінія COVID-19 у Донецькій області: 
(050) 185 75 80, (050) 614 54 66 – цілодобово!

Урядова гаряча лінія: 15-45
Міністерство охорони здоров’я України: 0-800-505-201
Центр громадського здоров’я МОЗ України: 0-800-505-840
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У селах, які не мають амбулаторій, ме-
дики оглядають людей вдома. У селі 
Троїцькому Попаснянського району 

амбулаторія є, вона розрахована на п’ять 
ліжко-місць. Наразі у селі близько 600 
жителів разом з переселенцями. На жаль, 
сімейний лікар Троїцького помер ще 2015 
року, тож за терапевтичною допомогою 
люди змушені їздити до райцентру.

Троїцьке межує з Донецькою облас-
тю і простягається до містечка Миронів-
ка. По сусідньому з Троїцьким селищу 
Калинове проходить лінія розмежуван-
ня. Від районного центру Попасна до 
Троїцького 13 кілометрів. Автобус з По-
пасної, яким можна дістатися до лікарні, 
приїздить тричі на тиждень. Коли людей 
в автобусі мало, водій може відмінити 
поїздку, пояснюючи, що це економічно 
недоцільно. Від браку кваліфікованої ме-
дичної допомоги найчастіше страждають 
літні люди із хронічними хворобами. Тож 
охочих отримати консультацію у військо-
вого терапевта завжди багато. 

Військові медики з військово-мобіль-
ного госпіталю Часів Яр Донецької об-
ласті дісталися Троїцького за сприяння 
офіцерів групи військово-цивільного 
співробітництва Сєвєродонецька. Для 
хірурга Ігоря Целуйка та терапевта Софії 
Хомич це був вже третій візит до села.

Анастасії Михайлівні 72 роки. Усе жит-
тя вона пропрацювала у системі розд-
рібної торгівлі. Живе сама. Діти живуть 
у Києві, приїжджають рідко. У хаті топить 
дровами, які власноруч рубає. Після пе-
релому у старенької не загоюється рука, 
ще дошкуляють високий тиск та закупо-
рені вени на ногах, хвороба, яку потрібно 
було лікувати багато років назад. Отри-
мала від військових медикаменти та на-
правлення на обстеження.

Олександр Миколайович 30 років 
працював машиністом-бурильником. 
Скаржиться на шум у голові – вочевидь, 
даються взнаки шкідливі умови роботи. 

електроприлади. Режисерці удалося 
зняти, як він розважається – гойдаючись 
на знеструмлених електродротах.

Життя у Золотому-4 нагадує, за слова-
ми Аліси, атмосферу провінційного італій-
ського містечка з фільму «Амаркорд» 
Федеріко Фелліні. Золоте формувалося 
навколо шахт і щільно з ними пов’язане. 
Якщо шахту у Золотому закриють, буде 
затоплена шахта «Карбоніт», що в свою 
чергу спричинить закриття шахти у 
сусідньому місті Гірське. У Золотому-5 
(Михайлівка), яке контролюють збройні 
формування «республіки», шахта вже 
затоплена. Тож сувора економічна кри-
за, що насунеться на Золоте, якщо всі 
шахти закриються, не залишиться поза 
увагою творців фільму.

Аби підлітки перед експедицією 
познайомилися між собою і переві-

рили свою фізичну підготовку, Вален-
тин організував їм тренувальні збори 
у Покровську. Щоправда, підйоми і 
спуски для розвитку вестибулярного 
апарату проходили на старих терико-
нах, а не у горах. 

До оголошення пандемії знімальна 
група планувала 15 квітня поїхати з ге-
роями до Гімалаїв і провести два тижні 
у Непалі. Валентин Щербачов багато 
разів був у горах, добре знає маршрут, 
тому в експедиції, коли вона відбудеть-
ся, всі покладатимуться на його досвід. 
Окрім альпіністської програми, заплано-
вана ще культурна, під час якої підлітки 
побувають у місцевих храмах і дізнають-
ся про історію Непалу. 

Автори сподіваються, що стрічка буде 
готова до кінця наступного року.  

Роман НАЗАРЕНКО/Громада 

ВИРВАТИСЯ       З ІЗОЛЯЦІЇ

ПРАЦЮВАТИМУТЬ  
ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

ВІЙСЬКОВІ МЕДИКИ 

З грудня 2019 року у населених пунктах Луганської і 
Донецької областей на лінії зіткнення працюють мобільні 
військово-медичні групи, які надають консультації 
місцевим жителям.

Терапевт і хірург дивляться знімок МРТ, 
Софія Хомич через «вайбер» показує 
його невропатологам з Києва та Харко-
ва. Лікарі радяться телефоном і дають 
рекомендації щодо лікування. 

Бувають випадки, коли людина пот-
ребує невідкладної медичної допомоги. 
Тоді військово-медичні група везе хво-
рого до госпіталю. 

За словами завідувачки Троїцької 
амбулаторії Ірини Бурлакової, військові 
лікарі неабияк допомагають. Окрім них, 
двічі на місяць у село приїжджає мобіль-
на бригада із міжнародної організації 
«Лікарі світу». Зазвичай медики за день 
консультують 15-20 людей. Цього разу 
на прийом прийшли лише двоє – мабуть, 
через карантин.

Як повідомив «ГРОМАДІ Схід» офіцер 
взаємодії групи військово-цивільного 
співробітництва оперативно-тактичного 
угруповання «Північ» підполковник Сер-
гій Черкун, військові медики працювати-
муть у селах поблизу лінії розмежування 
навіть під час карантину. Звісно, із засто-
суванням необхідних засобів безпеки.

Роман НАЗАРЕНКО/Громада

Фото автора
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Будь-яка масова загроза завжди стає індикатором. У передчутті небезпеки люди або 
малодушно обирають марнувати життя (згадаймо класичний сюжет «бенкет під час 
чуми»), або мобілізуються у спробах вистояти і перемогти. Саме таке розшарування ми, 
власне, і спостерігаємо наразі в ситуації з пандемією коронавірусу.

ЗМІНИНе будемо витрачати папір на тих, 
хто свідомо наживається на тра-
гедії чи обслуговує у розпал епі-

демії власні амбіції. Ми маємо просто 
запам’ятати їх усіх: тих, хто спекулює ан-
тисептиками, тоннами вивозить з Украї-
ни медичні маски, гальмує державні за-
купівлі для лікарень, купує авто вартістю 
кілька тисяч апаратів штучної вентиляції 
легень. Ми не забудемо імена цих мож-
новладців і обов’язково згадаємо їх на 
наступних виборах.

Також ми не забудемо мажоритарни-
ків, які мали гроші на борди та листівки 
з обіцянками, а тепер й носа не кажуть 
у свої округи, бо зайняті пошуком дефі-
цитних тестів для обстеження себе, ко-
ханих. Сподіваємося лише, що вимуше-
не перебування у вітчизняних лікарнях, 
де через їхню недбалість паралізоване 
постачання і відсутні елементарні засо-
би захисту, стане для них суворим уро-
ком та утримає у подальшому від про-
довження політичних кар’єр.

Заради справедливості, не всі політи-
ки залишилися осторонь, є й такі, хто за 
власний кошт обладнує лікарні необхід-
ним устаткуванням – навіть в тих округах, 
де їх минулого року не обрали. Кажемо 
ж – індикатор. Пошукайте їх імена, щоб 
не звинувачувати нас у рекламі. І також 
згадайте їх наступного разу, як підете на 
виборчу дільницю.

А цей матеріал ми хочемо присвятити 
прикладам громадянської згуртованос-
ті, яку знов, як за часів Майдану, демон-
струє українське суспільство. 

БІЗНЕС
Почнемо з великого бізнесу. І тут ми 

навіть дамо назви компаній, адже це 
точно не реклама, а заклик до інших під-
приємців також бути соціально відпові-
дальними. 

Компанія «Нова пошта» виділяє 25 
млн грн на придбання медичного облад-
нання, а також засобів індивідуального 
захисту.

Корпорація «Рошен» вже закупила 
першу партію (10 000 комплектів) захис-
них костюмів для медпрацівників.  

У мережі супермаркетів «АТБ» пла-
нують  роздати 1 млн продуктових на-
борів самотнім літнім людям та людям з 
інвалідністю. Також «АТБ», «Розетка» та 
«Нова Пошта» разом запускають достав-
ку продуктових наборів за собівартістю 
– цю послугу вже тестують у Дніпропет-
ровській області.

Клієнтам «ПриватБанку» повідоми-
ли, що буде подовжено дію карток для 
виплат (зарплатні, пенсійні, соціальні 
картки), якщо закінчення терміну дії при-
падає на період карантину. Такі картки 
можна буде використовувати ще три мі-
сяці без заміни.

«Укрпошта» до кінця дії карантину 
прибирає комісію на  послугу «З картки 
додому». Це означає, що будь-хто може 
надіслати гроші зі свого карткового 
рахунку, а листоноші віддадуть готівку 
адресату просто в руки. На ці кошти у 
тих же листонош «Укрпошти» можна за-
мовити продукти, які вони доставляють 
також безоплатно.

Мережа «Епіцентр» направить 1% з 
обороту на закупівлю медичного облад-
нання та засобів захисту і планує пере-
дати лікарням 100 апаратів штучної вен-
тиляції легень.

Служба таксі «Убер» безоплатно до-
ставлятиме до лікарень медиків, задія-
них у боротьбі з коронавірусом, та до-
норів крові. Сервіс надає 10 000 таких 
поїздок. 

Також багато компаній малого та се-
реднього бізнесу у різних містах України 
допомагають розв’язувати інфраструк-
турні проблеми, пов’язані з карантином: 
пропонують соціальні автобусні марш-
рути, поселення у готелях, харчування 
медиків тощо. Дуже зворушливо вигля-
дають пропозиції сервісів з надання пос-
луг нянь безоплатно приглянути за ма-
лечею, якщо мами потрапили до лікарні, 
а дітей залишити нема з ким.

Підприємці Донецькій області також 
сприяють заходам колективної безпеки. 
Так, магазин «Сеть» у Старобільську роз-
дає містянам медичні маски. А компанія 
«Шалена квітка» в Маріуполі додала до 
асортименту послуг доставку продуктів 

ХРОНІКИ КАРАНТИНУ

та товарів першої необхідності, безоп-
латну для людей літнього віку. На під-
тримку соціально відповідального біз-
несу на сайті Слов’янської міської ради 
запропоновано безоплатну рекламу для 
підприємців, які надають товари та пос-
луги з доставкою додому – і такі прикла-
ди не поодинокі.

САМООрГАНІЗАЦІЯ ГрОМАДЯН
Власне, багато українців Донеччини 

протягом останніх років так чи інакше 
були задіяні у волонтерстві, тож навич-
ки самоорганізації далися взнаки майже 
відразу після оголошення карантину. 

Скорочення транспортного руху 
спричинило проблеми з потраплянням 
медиків на робочі місця? Маріупольці 
Михайло Верескун та Ольга Ніколаєн-
ко першими запропонували відвозити 
лікарів на роботу і додому власними 
автівками. А Андрій Сологуб визвався 
безоплатно підвозити медпрацівників з 
Костянтинівки до Краматорська. 

Наразі у Маріуполі підприємцем Дмит-
ром Чичерою, який очолює волонтерську 
організацію «Східна Брама», вже коорди-
нується мережа з доставки медиків не 
лише по місту, а й до віддалених сіл – Ні-
кольського, Захар’євки, Касьянівки, Зарі, 
Приазовського, Дем’янівки, Талаковки, 
Зеленого Яру, Червоного Поля. 

Ще один волонтер – Кирило Долім-
баєв – оголосив збір коштів на потреби 

інфекційного відділення маріупольсь-
кої лікарні швидкої допомоги, до якого 
надходять хворі з підозрою на COVID-19. 
Ним вже куплені антисептики і засоби 
для прибирання приміщень. Меценатами 
цієї ініціативи стали прості маріупольці.

Все більше людей беруться за ад-
ресну допомогу самотнім літнім сусідам, 
щоб надати їм можливість не перебува-
ти в місцях великого скупчення людей: 
приносять свіжий хліб та ліки, виконують 
доручення щодо побутових платежів.

Для таких послуг, до речі, створено 
всеукраїнський проект «Солідарність». 
Літнім людям та людям з симптомами 
ГРВІ, які потребують допомоги у прид-
банні та доставці ліків чи продуктів, про-
понують телефонувати на гарячу лінію 
0-800-501-002. Якщо ви хочете стати 
таким волонтером — зареєструйтесь на 
сайті проекту та беріть заявки у своєму 
населеному пункту. На сьогодні зареєст-
ровано більше 2 000 волонтерів, 8 із них 
– по Донецькій області: 1 – в  Бахмуті, 4 
– в Краматорську, 3 – в  Маріуполі.

Активізація всіх волонтерських фон-
дів України та їхня співпраця з відпові-
дальним бізнесом вже приносить від-
чутну користь. Так, завдяки медичній 
лабораторії «Діла» фонд «Повернися 
живим» зміг надіслати на фронт 1000 
наборів для ПЛР-тестування на коро-
навірус. Ці тести дозволяють знаходити 

вірус на ранній, безсимптомній стадії, 
коли людина становить найбільшу не-
безпеку для оточення. Це буде перше в 
Україні масове превентивне тестування, 
зроблене з урахуванням досвіду інших 
країн. Саме використання ПЛР-тестів 
дозволили, наприклад, Південній Кореї 
стримати, розтягнути у часі і знизити фа-
тальність перебігу епідемії коронавіру-
су. Замість заробляти на ажіотажі, як це 
роблять деякі інші, лабораторія віддала 
усю наявну потужність по виявленню 
коронавірусу військовим волонтерам на 
збереження здоров’я армії. 

ЦЕрКВИ
Стали на шлях боротьби із коро-

навірусом і церкви. В багатьох храмах 
вдалися до обмежувальних заходів під 
час молебнів та дезінфекції церковного 
приладдя. Православна церква Украї-
ни взагалі запровадила переведення 
служіння в онлайн. Її священики тепер 
моляться у скайпі, записки за здравіє 
та упокій приймають в електронному 
вигляді, а замість скриньок для пожертв 
пропонують карткові рахунки. Також 
священнослужителі ПЦУ почали влас-
норуч виготовляти антисептики, щоб 
безоплатно роздавати не лише своїм 
вірянам, а всім, хто потребує. 

Українська греко-католицька церква 
оголосила, що готова віддати свої храми 
під лікарні. Глава УГКЦ повідомив, що у 
разі необхідності священики будуть ря-
тувати людей разом з лікарями.

ВІЛЬНИЙ ІНТЕрНЕТ
Якщо у вас є інтернет – ви щаслива 

людина, адже доступними стали навіть ті 
ресурси, за які раніше треба було спла-
чувати гроші.

Платну підписку тимчасово скасувало 
багато майданчиків з трансляції фільмів 
та книжкові інтернет-крамниці. Зокрема, 
українське видавництво «Наш Формат» 
надало доступ до деяких електрон-
них бестселерів, їх можна завантажити  
безоплатно до 3 квітня.

На час карантину доступ до своїх он-
лайн-курсів відкрили 190 університетів 
світу. В бібліотеці EDX пропонуються 
курси з програмування, інженерії, ін-
форматики, соціальних наук,  мистецтва і 
дизайну, математики, гуманітарних наук, 
бізнесу, здоров’я і медицини, освіти і 
навчання, особистісного розвитку.

МАРАфОН ДОБРА
Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада
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доступна для всіх любителів пізнавати 
нове. На ній представлені безоплат-
ні курси з підприємництва, англійської 
мови, комунікацій, дизайн-мислення, 
економіки, громадянської освіти, здоро-
вого харчування, екології, підготовки до 
ЗНО тощо, а 18 березня стартував курс 
про коронавірусну інфекцію.

ВОЛОНТЕрИ-МЕДИКИ 
Українські медики, які прийняли на 

себе основний тягар непідготовленості 
системи до масової епідемії, не паніку-
ють – натомість демонструють неабияку 
здатність до самоорганізації. 

До вашої уваги – перелік лікарів, які 
станом на 26 березня готові дистанційно 
та БЕЗОПЛАТНО консультувати всіх, хто 
цього потребує, через Viber, WhatsАpp, 
Skype (дзвінки телефоном допускають-
ся лише у крайніх випадках, і тільки для 
мешканців прифронтових територій).

Ці лікарі працюють у різних клініках 
України – приватних і державних, вишах 
і амбулаторіях, вони різні за фахом та 
досвідом. Незважаючи на космічне пе-
ренавантаження на своїх основних ро-
бочих місцях і десятки дзвінків від влас-
них пацієнтів, вони готові витратити свій 
особистий час на боротьбу зі спільними 
ворогами: вірусом, панікою, низькою 
громадянською свідомістю і явною не-
хваткою медичної допомоги у регіонах. 

Якщо служба «103» і ваш сімейний лі-
кар недоступні, ви можете звернутися 
до будь-кого з цих фахівців-волонтерів 
за консультаціями та порадами.

Кілька днів дистанційної роботи та-
кої «гарячої лінії» показали, що у 99% 
звернень особистий контакт з медика-
ми був очевидно не потрібний. Ознаки 
можливої коронавірусної інфекції були 
виявлені лише у 11 пацієнтів на 35 тисяч 
оброблених звернень, в інших випадках 
були або просто паніка, або банальна 
застуда чи ті види грипу, які зазвичай 
не загрожують життю і абсолютно точно 
виліковуються в домашніх умовах.

«Ми намагаємося розібратись – чи 
може ваша конкретна ситуація перейти 
в критичний стан. Ми робимо це суто за 
своєю волею на свій страх і ризик, це 
– наш внесок в стабілізацію епідемічної 
ситуації, яка назріває в нашій державі, 
це прояв нашої громадської відпові-
дальності. Тому не шукайте тут підступу 
і піару (ми навіть прізвища свої поприби-
рали)», - кажуть медики. І нагадують: чим 
менше ви виходитиме з дому – тим мен-
ше шансів бути інфікованими вірусом 

або інфікувати когось, для кого вірус 
може стати смертельним.

Насправді, можна привести ще безліч 
прикладів того, що навіть у скрутні часи 
перебувати на стороні добра можна і 
треба. Це навіть не завжди важко. Допо-
можіть просто придбати необхідне тим, 
хто не може цього зробити самостійно 
– і ви вже зробите великий внесок у 
спільну скарбничку добрих справ. 

Врешті, рано чи пізно (сподіваємося, 
що все ж таки якомога раніше) коро-
навірус відступить. Тож давайте розціню-
вати його як привід згуртуватися і стати 
кращими – більш добрими, більш добро-
зичними та уважними до свого здоров’я 
та здоров’я навколишніх людей. 

Будемо всі здорові! 
Юлія ЧЕБРЕЦЬ/Громада

Законом, зокрема, передбачено, 
що на увесь період карантину та 
інших обмежень, прийнятих орга-

нами державної влади і місцевого са-
моврядування у зв’язку з поширенням 
коронавірусу, а також впродовж 30 днів 
після їх закінчення, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

скасовувати довідки внутрішньо 
переміщеної особи (ВПО) людям, 
які більше 60 днів не знаходяться 
за адресою, зазначеною у довідці
проводити перевірки ВПО за міс-
цем їх перебування  
«Ощадбанку» - блокувати картки 
пенсіонерам, якщо вони не пройшли 
ідентифікацію 
нараховувати пені і штрафи за не-
сплату комуналки 
припиняти надання житлово-кому-
нальних послуг за наявності забор-
гованості
виселяти з житла та стягувати жит-
ло у разі заборгованості за ЖКГ 
послуги або призупинення іпотеч-
них виплат.
Усі, хто отримував субсидію в цей 

період, отримають її й наступного, не-
залежно від наявності у них заборго-
ваності. Крім того, субсидію зможуть 
оформити й ті, хто втратив всі доходи 
або їхню частину в результаті карантин-
них заходів (ці та інші зміни ще будуть 
внесені у відповідні постанови КМУ).

На період карантину призупиня-
ються терміни звернення за отриман-
ням адміністративних та інших послуг, 
а також термін надання таких послуг. 
Як повідомила очільниця Головного 

КАЛЬКУЛЯТОР КРИЗИ
Поки весь світ стоїть на паузі - в ньому накопичуються проблеми. 
Що роблять уряди країн, аби надати своїм економікам ресурс пе-
режити ізоляцію?

У ФРАНЦІЇ скасовується плата за комунальні послуги і оренду для 
підприємців. Щоб бізнес міг працювати, уряд виділить 330 млрд 
доларів у вигляді державних кредитних гарантій. Вирішено при-
зупинити роботу над пенсійною реформою і перенести муніци-
пальні вибори.

Уряд ІСПАНІЇ пообіцяв забезпечити незаможні родини безоплат-
ною подачею води, електрики і газу. Влада направить 200 млрд 
євро на підтримку національної економіки, а головною метою 
буде захист населення від масових скорочень на роботі.

ІТАЛІЯ, ХОРВАТІЯ, ЧЕХІЯ дали громадянам і бізнесу право не 
виплачувати кредити та іпотеки.

Відтермінування на три місяці у виплаті позик надали клієнтам 
найбільші банки ГРУЗІЇ.

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ виділить 39 млрд доларів на стимулювання еко-
номіки – таких заходів не було з 1992 року. Частину коштів виплатять 
людям, які змушені були самоізолюватися через коронавірус. Близь-
ко 5 млрд фунтів стерлінгів виділять Національній службі охорони 
здоров’я, решту отримає бізнес з чисельністю менше 250 співробіт-
ників  (таких компаній в Британії приблизно 2 млн). Для постраждалих 
галузей планується знизити податки. Британський Центробанк та-
кож знизив ключову ставку в три рази - з 0,75% до 0,25%.

Для стимулювання кредитування компаній, які постраждали від спа-
лаху вірусу, Банк ЯПОНІЇ буде видавати фінансовим організаціям 
кредити з нульовою відсотковою ставкою. 

КИТАЙ витратив на боротьбу з коронавірусом вже близько 22 
млрд доларів. У цілому урядові заходи підтримки складуть 1,4 трлн 
доларів, або 1% ВВП країни.

Інфекціоністи:
(050) 944 19 82 – Тетяна Андріївна

Сімейні лікарі (з 0 років):
(067) 588 77 36 – Лариса Альбінівна
(097) 121 37 23 – Маріанна Андріївна
(067) 955 36 94 – Світлана Сергіївна
(050) 278 59 38 – В’ячеслав Юрійович + 
психіатрія, терапія
(050) 247 65 99 – Алла Олександрівна
(050) 065 46 72 – Юлія Олександрівна
(050) 048 67 03 – Талик Тарасович
(050) 137 13 80 – Анна Сергіївна
(097) 990 77 67 – Денис Олегович
(099) 409 04 75 – Таміла Олександрівна
(067) 426 15 03 – Євген Ігорович
(099) 722 90 37 – Михайло Михайлович

▪Педіатри (до 18 років):
(067) 761 55 78 – Олександра Вадимівна
(050) 358 63 29 – Марина Євгеніївна + 
алерголог
(050) 050 07 40 – Світлана

Терапевти (з 18 років):
(095) 887 51 10 – Анна Володимирівна
(050) 903 73 81 – Галина Василівна
(050) 382 74 57 – Марина Валеріївна

Психологи, психіатри:
(066) 569 16 78 – Євген Васильович
(063) 613 39 63  Оксана Матвіївна
(097) 700 29 22 – Світлана Іванівна – лікар-
психотерапевт, психолог

▪ Невропатологи:
(099) 451 57 32 – Галина Володимирівна 
– невропатолог для дорослих
(063) 515 19 72 – Оксана Юріївна – лікар-
невролог
(050) 94 34 610 – Олена Леонідівна –  

невропатолог дитячий + неврози + 
епілепсія

ЛОр + інформація щодо вірусів:
(050) 009 53 90 – Вікторія Станіславівна
(097) 119 66 14 – Марта Юріївна

рентгенологи + консультація щодо 
вірусів:

(095) 939 63 84 – Єлизавета Олександрівна
(067) 766 63 35 – Наталя
(096) 181 99 52 – Ігор Сергійович
(095) 825 08 30 – Світлана Федорівна 

Акушери-гінекологи + консультації 
щодо вірусів:

(050) 317 18 69 – Олена Михайлівна
(068) 683 08 69 – Лідія Аркадіївна 
(066) 273 61 15 – Вікторія Володимирівна

Ортопеди-травматологи:
(066) 590 45 46 – Катерина Ігорівна
(050) 235 36 68 – Сергій Валерійович
(067) 236 39 34 – Анна Марківна
(067) 702 35 94 – Назар Олегович
(050) 404 44 43 – Олександр Петрович

Дерматологи:
(067) 814 91 91 – Лейла Іллівна
(050) 177 34 87 – Антон Миколайович 
(066) 154 71 49 – Євгенія Анатоліївна 

Інші спеціалісти:
(066) 724 38 65 – Олексій Андрійович 
– нейрохірург
(093_936 38 61 – Максим Миколайович 
– проктолог
(050) 310 21 75 – стоматолог
(050) 061 44 87 – Антон Володимирович– 
судинний хірург + терапія
(050) 537 85-73 – Надія Валеріївна – оф-
тальмолог (пн-пт, 9.00 – 18.00).

КЛУБ СВІДОМИХ УКРАЇНСЬКИХ МЕДИКІВ

17 березня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України, 
спрямованих на запобігання виникнення і поширення 
коронавірусної хвороби (COVID-19)». Наступного дня він 
був підписаний Президентом і офіційно опублікований. 

КАРАНТИН У ЗАКОНІ

управління Пенсійного фонду України 
в Донецькій області Наталія Рад, тери-
торіальні управління ПФУ переходять 
на дистанційні форми надання послуг, 
виключення складатимуть звернення, 
які потребують невідкладного рішення 
– зокрема, оформлення документів для 
виплати допомоги на поховання.

Законом передбачено, що реєстра-
ція безробітних і нарахування їм допо-
моги відбувається в цей період в день 
звернення. 

Час перебування на карантині людей, 
котрі працюють, не включається в за-

гальний термін відпустки впродовж року. 
Встановлені суворі покарання для 

порушників заходів, пов’язаних  із за-
побіганням поширення інфекції: штра-
фи починаються від 17 000 гривен, пе-
редбачено навіть позбавлення волі. За 
інформацією адвокатки Ірини Бірюкової 
(ГО «Берегиня», Маріуполь), вже є кілька 
судових справ щодо притягнення до від-
повідальності за ст. 44-3 КУпАП «Пору-
шення правил щодо карантину людей». 

Карантин, встановлений КМУ, визна-
ний форс-мажором.

Дмитро ЛЕЩУК/Громада

ВАЖЛИВО
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ПрОСВІТА

НЕ ВСІ РЕСПІРАТОРИ НАДІЙНІ – 

–Шість шарів марлі, між 
третім і четвертим тре-
ба прошити ватну осно-

ву. Вата має абсорбуючий ефект, як у 
респіратора, – сімейний лікар розпові-
дає, як правильно зробити маску влас-
норуч. – Таку маску можна носити 12 
годин, після випрати, висушити та ре-
тельно прогладити праскою. Прасувати 
маску можна кожну годину, адже високі 
температури вбивають вірус. Якщо ро-
бити маску без ватної підкладки, марлі 
знадобиться вісім шарів. Але прати її 
треба кожні 6 годин.  

А от робити антисептичні засоби для 
рук  у домашніх умовах за рецептами 
із інтернету лікар не радить. Краще ко-
ристуватися 70% спиртовим розчином, 
який ще можна придбати в деяких апте-
ках, або горілкою. До того ж він радить 
протирати руки у випадку, коли ви пере-
буваєте поза межами будинку та не має-
те змоги їх помити.

До речі, самі лікарі обробляють руки, сте-
тоскопи після прийому кожного пацієнта. 

На вулиці маска потрібна лише у тому 
випадку, коли ви спілкуєтеся з людьми 
на відстані менше 1-1,5  метра. А от у при-
міщенні її обов’язково треба вдягати, 
незалежно від його розміру та кількості 
осіб, які там знаходяться. Якщо у вас зви-
чайна одноразова маска, її треба міняти 
кожні 2 години. Втім, використання мас-
ки не гарантує захисту у випадку тісного 
контакту із хворим. До того ж, її потрібно 
правильно носити, вона має щільно при-
лягати до обличчя, закривати ніс і рот. 

Останнім часом помітила, що деякі 
жителі  Курахового замість маски ви-
користовують респіратори, які можна 
було придбати у магазинах будівельних 
матеріалів за 30-40 гривень. Наскільки 
вони ефективні? За словами пана Анай-
ка, респіратори бувають  різні за  рівнем 
захисту. У магазинах промтоварів зазви-
чай продають найпростіші, класу захис-
ту FFP1, які   застосовують для захисту 
від пилу у сільському господарстві або 
на будівництві. Вони не захищають від 
вірусних інфекцій, особливо при контакті 
з носієм вірусу. А ось респіратори класу  
FFP3 найнадійніші, бо відфільтровують 
переважну більшість твердих і рідких 
частинок. З респіраторів необхідно пе-
ріодично виймати фільтри та мити їх. 

Мити руки милом замало. Важливо не 
торкатися ними обличчя, носа і рота, а та-
кож не терти очі. Щоб захистити очі, можна 
додатково одягти окуляри, каже лікар. Але 
найнадійнішій захист – режим самоізоляції:

ПОРАДИ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
Будь-яка брехня небезпечна, особливо, якщо вона стосується здоров’я. Між тим, 
інформаційний простір накривають все нові хвилі дезінформації щодо коронавірусної 
хвороби. Охоплені панікою, люди за лічені дні скупили всі маски та антисептичні засоби. 
Щоб розвіяти  фейки та дізнатися, як простіше і надійніше захистити себе і близьких, 
коли в аптеках для цього немає нічого, «ГРОМАДА Схід» звернулася до лікаря загальної 
практики сімейної медицини Курахівської амбулаторії № 1 Ростислава АНАЙКА.

– Не хочете хворіти – сидіть вдома.  
Гуляти на свіжому повітрі можна. Доціль-
но виходити на півгодини вранці, в обід 
та у вечорі, уникаючи місць великого 
скупчення людей. Наразі не працюють 
розважальні заклади, торгівельні цент-
ри, але у продуктових магазинах черги. 
Якщо зайшли в магазин і бачите чер-
гу, навіть з трьох людей, краще вийти і 
прийти за продуктами пізніше.

 Особливо обережними треба бути 
людям після 50 років та тим, хто має 
гіпертонію, цукровий діабет, онколо-
гію, хвороби серцево-судинної системи 
тощо. Їм треба вчасно харчуватися, ви-
сипатися, достатньо відпочивати та не 

підвищувати імунітет за «народними ре-
цептами» – медом, часником, алкоголем. 
Не варто приймати без поради лікаря ві-
таміни або харчові біодобавки. 

Насторожити повинна температура 
вище 38 градусів. Висока температу-
ра, звісно, не означає, що у вас коро-
навірусна інфекція, це може бути ГРВІ. 
Але якщо температура піднялася, варто 
відразу повідомити про це телефоном  
сімейного лікаря. Він розпитає про інші 
симптоми та розповість, як і що роби-
ти далі. Якщо ж температура 38°C три-
мається два дні, невідкладно звертай-
теся до лікарні. 

 Ірина ДІМІТРОВА/Громада

Домашні тварини не можуть за-
разити людей коронавірусом 
СОVID-19

Коронавірусна інфекція уражає до-
машніх улюбленців – котів та собак. 
Проте це абсолютно інше захворюван-
ня, її вірус не становить жодної небез-
пеки для людей.
Часте пиття води не допоможе 
«змити» вірус в шлунок або ж 
«вимити» його з організму

Пити воду — це завжди хороша ідея, 
але не слід прив’язувати всі корисні 
звички до захисту від коронавірусу. 
Вода не допоможе зупинити вірус, 

10 ФЕЙКІВ ЩОДО КОРОНАВІРУСУ

котрий вже потрапив на слизові оболон-
ки організму. Не допоможе і полоскання 
горла водою (ані теплою, ані підсоле-
ною). Це може дійсно заспокоїти біль у 
горлі, але немає жодних доказів, що це 

вб’є коронавірус чи зупинить його про-
никнення в легені.
Регулярне промивання носа со-
льовим розчином не допоможе 
не заразитися

Немає доказів, що це захищає людей 
від коронавірусу, та й від будь-якого ін-
шого відомого нині вірусу. ВООЗ зазна-
чає, що існує кілька обмежених доказів 
того, що регулярне промивання носа 

Загалом вже відомо про понад 80 неправдивих повідомлень 
про нібито захист від коронавірусу та його лікування. 
Дуже часто їхні поширювачі посилаються на «японських», 
«італійських» чи «стенфордських» лікарів – звісно, без 
прізвищ. В інтернеті інформація, над якою люди не 
замислюються та не завжди розумно з задоволенням нею 
діляться, зветься «вірусною». Тож скасовуємо «вірусні» 
фейки про вірус і розповсюджуємо лише правду.

На фото авторки: Мар’їнка  
та Курахове на карантині
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ДОПОМОГА 

Депресія підступна та завжди не-
очікувана. Вона поглинає пос-
тупово, а боротьба з нею дуже 

тяжка та тривала. Давайте розбиратися 
– що це за захворювання, як його вия-
вити та що далі з цим робити. Допоможе 
нам в цьому клінічний психолог Наталя 
ЯКОВЕНКО з Маріуполя.
- Чи є якісь фізіологічні «сигнали» 
організму, які вказують на поча-
ток депресії? 

- Якщо б ми шукали переклад слова 
«депресія», то одразу натрапили б на 
поняття «пригніченість». Простими сло-
вами: можна очікувати, що у людини є 
депресивні прояви, якщо вона втратила 
радість від повсякденного життя, від-
чуває душевний біль, смуток, печаль, а 
також:

постійно втомлена через брак енер-
гії, її концентрація та увага значною 
мірою знижені
знаходиться у стані тривоги, відчаю 
та безпідставної провини
має проблеми зі сном (або довго 
засинає, або просинається посеред 
ночі і вже не може заснути)
різко змінює харчову поведінку (або 
зовсім втрачає апетит, або може 
значно переїдати).
Щодо суто фізичних симптомів, то 

часто люди з депресією мають скарги на 
болі в грудях та вважають, що це серце. 
Але кардіологічне дослідження не вияв-
ляє серйозних вад, і лікар каже, що, ма-
буть, це «міжреберна невралгія», причи-
ною появи якої є постійне знаходження 
у позі «пригніченої людини» з опущени-
ми плечима та головою.
- Як відрізнити депресію від зви-
чайного стресу, хронічної втоми 
чи просто хандри?

- Всі ми так чи інакше маємо реаль-
ні приводи бути засмученими та навіть 
горювати. Бути психологічно здоровим 
– не значить бути весь час веселим, а 
значить – реагувати відповідно ситуації 
та вміти зберігати раціональність мис-
лення. Простіше кажучи, «здорове» го-
рювання має свої часові рамки, людина 
повинна мати сили пережити складнощі 
і жити далі. Якщо ж вона залишається у 
власних переживаннях на довгий час і 
витрачає на них всю свою енергію – це 
тривожний дзвіночок. 
- Хто в зоні ризику?

- Насамперед, це люди, які зазнали 
втрат – втратили близьких, дім, роботу, 
мотивацію жити та працювати. Військові, 
переселенці, жителі прифронтових міст та 
сіл найчастіше стикались і стикаються з 
реальною загрозою життю і кризовими си-
туаціями, пов’язаними з втратами. Звісно, 
не існує якоїсь особливої «прифронтової» 
депресії, але ризики отримати її за даних 
обставин, на жаль, значно збільшуються. 
- Що слід робити, щоб не заглиби-
тися в цей стан? Чи можливо вря-
тувати від депресії самого себе? 
Як допомогти близькій людині? 

- В нашому менталітеті, на превеликий 
жаль, розповсюджене знецінювання 
емоційних переживань. Саме тому наш 
захисний механізм зветься «все нор-
мально». Ми не хочемо турбувати близь-

Психологічної стабільності у стані карантину та 
невизначеності годі й шукати. Хтось обійдеться стресом, а 
когось наздожене справжня депресія. 
ких своїми переживаннями, особливо у 
скрутні часи. А звернення до психолога 
взагалі вважається слабкістю.

Важливо і самому розуміти, і донести 
до близьких, що психолог – не лікар, він 
знає методи боротьби зі станом, але в 
жодному разі не ставить діагнозів. Пси-
холог консультує, лікує психіатр, і він та-
кож може знадобитися. Депресія – така 
ж хвороба, як і запалення легень, її нема 
чого соромитися.

Якщо ви помічаєте у близької людини 
стабільні прояви депресії – це привід сіс-
ти з нею у спокійній обстановці за горнят-
ком кави та спитати: «Як ти? Тільки скажи 
мені чесно, мені це важливо». Не можна 
знецінювати почуття людини, що від-
крилась вам, казати щось на кшталт «он 
дивись, у сусіда ще гірше», бо депресія і 
почуття провини ідуть поряд, завжди три-
маючись за руки, і нерідко саме вони при-
водять людей до крайніх рішень. Ми всі 
відчуваємо по-різному. Поважайте біль 
іншої людини, вислухайте її без оціноч-
них суджень і, за можливості – відведіть 
до психолога. Адже якщо ми говоримо 
про клінічну депресію, то, на жаль, змога 
виговоритися нічого не вирішить для лю-
дини. Але, звісно ж, не нашкодить.
Що робити, щоб не заглибитися у 
стан депресії?

Перше і найголовніше - «поведін-
кова активація». Треба збільшити 
фізичну активність, адже спорт має 
дивовижний вплив на наші гормони 
та «виганяє» з організму ті, що «під-
годовують» депресію.
Довіртеся близькій людині і прого-
воріть свої почуття.
Складіть список речей, що прино-
сять вам радість та виконуйте де-

кілька пунктів в день із цього спис-
ку (це буде не просто, але це майже 
справжня психотерапевтична робо-
та з самим собою!).
Прийміть той факт, що, можливо, у 
вас є депресія, і більше не сваріть 
себе за те, що не зробили щось 
вчасно, бо не мали на те моральних 
сил. Поважайте свою депресію, але 
боріться з нею.
Не вживайте алкоголю або інших 
препаратів, що змінюють стан. Це 
не допоможе, тільки все погіршить, 
чесно.
Сходіть до психолога, дайте йому 
шанс допомогти вам.
Якщо у вас є думки про самогубство 
–  тим більше не зволікайте зі звер-
ненням до фахівця!

- Чи є якісь профілактичні заходи, 
щоб запобігти депресії?

- Дуже часто депресія має генетичні 
причини. Інколи вона зумовлена кон-
текстом – вихованням, процесом життя, 
якимись окремими стресовими випадка-
ми, які ми не змогли пережити «правиль-
но», навіть чинниками екології тощо. 

Але, якщо чесно, я часто бачу, що де-
пресія притаманна людям, котрі хотіли до-
годити усім. Вони ставлять свої бажання 
на останнє місце, але совість чомусь все 
одно їм каже: «Ти все ще недостатньо до-
сконалий». Я бачу в цьому велику помил-
ку нашої освітньої системи й підходу до 
виховання дітей. Ми маємо те, що маємо, 
і завжди є шанс виправити це. Прагнете 
до профілактики депресії – просто зараз 
підіть і зробіть щось тільки для себе. І не 
забудьте робити це усі наступні дні.

Юлія ЧЕБРЕЦЬ/Громада

РОЗПІЗНАТИ  
ТА ЗНЕШКОДИТИ

сольовим розчином може допомогти 
людям швидше одужати від застуди. 
Однак респіраторним інфекціям це не 
запобігає.
Клімат чи погода не впливають 
на передачу коронавірусу

Вірус COVID-19 може передаватися 
і в холодних, і в теплих регіонах, і зи-
мою, і влітку. Нормальна температура 
тіла людини становить 36,5-37°C, не-
залежно від зовнішньої температури. 
Тому захищатися від зараження треба 
завжди.

Поки що невідомо, який вплив на 
коронавірус має сонячне світло або 
ультрафіолетове випромінювання від 
лампи. Наразі ВООЗ закликає не вико-
ристовувати ультрафіолетові лампи для 
стерилізації рук або інших ділянок шкі-
ри, оскільки УФ-випромінювання може 
викликати подразнення шкіри.

Гаряча ванна не перешкодить ко-
ронавірусній хворобі

Нормальна температура тіла зали-
шається від 36,5 до 37°C незалежно від 
температури води у ванній чи душі. Якщо 
вірус в середині тіла — йому байдуже, чи 
приймаєте ви ванну, чи сушите волосся 
гарячим феном. Навіть, якщо ви залізе-
те в дуже гарячу воду — то скоріше на-
шкодите собі, аніж коронавірусу.
Коронавірус не може передавати-
ся через укуси комарів

Коронавірус поширюється здебіль-
шого через виділення з носа чи слини, 
коли людина кашляє або чхає. Немає 
жодної інформації та доказів, які б при-
пускали, що новий коронавірус може 
передаватися комарами.
Люди з другою групою крові не є 
найбільш чутливими до заражен-

ня коронавірусом
«Сенсаційну» інформацію про нібито 

влив групи крові на частоту заражень 
поширила низка українських ЗМІ, зокре-
ма УНІАН, ZIK, ТСН, Кореспондент, поси-
лаючись на дані, оприлюднені в  онлайн-
архіві медичних рукописів. Проте даний 
сайт не є сайтом медичних досліджень, і 
стаття з наведеними даними не була  ре-
цензована експертами.
Поки що немає вакцини від ко-
ронавірусу, як немає і ліків проти 
COVID-19 

Думка, що вакцини, які захищають від 
пневмонії, створюють імунітет від COVID-
19, неправильна. Хоча вакцинація цими 
вакцинами все одно дуже важлива, про-
те коронавірус настільки новий і різний, 
що для захисту від нього потрібна нова 
вакцина. Наразі такої немає, науковці 
лише на етапі розробки. Тому реклама, 

що закликає купувати будь-які засоби 
для профілактики чи знищення коро-
навірусу — бреше.
Антибіотики неефективні для 
профілактики та лікування коро-
навірусу

Антибіотики не працюють проти 
вірусів, вони знищують лише бактерії. 
Однак під час лікування від коронавіру-
су пацієнту можуть прописати антибіо-
тики, якщо він захворіє на супутню бак-
теріальну інфекцію.
Часник, цибуля, вітамін С чи будь-
які інші вітаміни не допомагають 
уникнути зараження

Часник і цибуля — це корисна їжа. 
Однак, доказів, що вони захистили лю-
дей від COVID-19, немає. А вживання до-
даткових вітамінів чи дієтичних добавок 
лише відбирає ваші гроші.

ДЕПРЕСІЯ: БФ «КАРІТАС 
МАРІУПОЛЬ» 
ОГОЛОШУЄ 
КОНКУРС 
МІКРО-ГРАНТІВ
Мета конкурсу ― розвиток 
локальних громад, що по-
страждали від бойових дій 
на Сході України, підтрим-
ка людей, які знаходяться в 
складних життєвих обстави-
нах, а також сприяння адап-
тації внутрішньо переміще-
них осіб (ВПО).
Участь у програмі можуть прий-
мати фізичні особи, громадсь-
кі організації та ініціативні гру-
пи Маріуполя та прилеглих до 
міста районів (Мангушський, 
Нікольський, Волноваський).
Розмір гранту становить 

20 400 грн.
Заявки приймаються до 
19 травня 2020 року.
Пріоритет надаватиметься 
проєктам, що будуть направ-
лені на роботу з:
- дітьми та молоддю 
- особами похилого віку, осо-
бами й дітьми з інвалідністю 
та членами їхніх сімей
- ВПО
- учасниками АТО/ООС та 
членами їхніх сімей та ро-
дин.
Орієнтовна тематика проєк-
тів: розвиток волонтерського 
руху та лідерства; підвищення 
якості соціальних та освітніх 
послуг; покращення взаємодії 
між державним та громад- 
ським секторами у соціальній 
сфері; реалізація соціально 
значущих ініціатив у співпра-
ці з релігійними громадами;  
просвітницькі заходи серед 
населення щодо розв’язання 
актуальних соціальних питань 
та проблем місцевих громад.

Зі всіх питань можна звер-
татись за телефонами га-
рячої лінії (067) 623 52 21, 
(050) 480 73 38.

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада
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ПОГОДА

В МІРУ ТЕПЛО,  
В МІРУ СОНЯЧНО
Помірно тепла погода очікується в першу половину квітня 
на території Донецької області. Вдень температура повітря 

А чому б ні? Запросто – давайте 
пекти його самі! Пропонуємо дуже 
простий рецепт смачного хліба. 

Що треба:
• пшеничне борошно – 500 г
• сухі дріжджі – 1 ст. л
• цукор – 3-4 ст. л 
• тепла вода – 200 мл
• яйце – 1 шт
• рослинна олія – 2 ст л 
• сіль – 1 ч. л 
Як готувати:
1. Просіяне борошно перемішуємо з 

сухими дріжджами та цукром. Робимо в 
борошні ямку, вливаємо теплу воду.

2. Розмішуємо, додаємо яйце, олію 
та сіль. Місимо тісто, доки не перестане 
липнути до рук.

3. Накриваємо рушником та ставимо в 
тепло підніматися (на годинку-півтори).

4. Обминаємо тісто та залишаємо під-
німатися ще на півгодини.

5. Розділяємо тісто на дві частини. 
Можна сформувати два батони, або ж 
кожну частину розділити на три «ков-
баски» та сплести «косичку». 

6. Обидві заготовки викладаємо на 
змащене олією або застелене перга-
ментом деко та даємо відстоятися ще 
20 хвилин.

7. Змащуємо яйцем, присипаємо кун-
жутом або насінням соняшника.

8. Випікаємо при температурі 200°С, 
доки добре не зарум’яниться (приблизно 
півгодини, залежно від вашої духовки).

9. Виймаємо хліб, даємо трішки охо-
лонути та смакуємо із задоволенням. 

СМАЧНОГО

БЕЗ ХЛІБУ НЕМА ОБІДУ

прогріється до +16°С, вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки 
0°С.  Дощитиме 3-4 та 8-10 квітня. 

Відповідь на сканворд №4 (13)

Щоденна рутина непогано допомагає долати стреси. Тож якщо ви любите готувати – 
готуйте під час карантину  на здоров’я та на радість сім’ї. Зрештою, це чудова можливість 
опанувати нові страви за новими рецептами. Але ж лікарі рекомендують нам залишатися 
вдома, то що ж це виходить – навіть за хлібом не ходити?


