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Топ п’ять міфів Росії про НАТО та COVID-19
Міф 1: COVID-19 розтрощить НАТО
Факт: Уже понад 70 років НАТО боронить наші країни та наші народи, постійно адаптуючись до нових

викликів. Альянс було створено для вирішення криз, і ми працюємо, щоб запобігти перетворенню цієї
кризи у сфері охорони здоров’я на кризу в галузі безпеки. Як і в наших суспільствах, у деяких цивільних
працівників та військових НАТО виявили позитивні результати тестів на COVID-19, проте основна
військово-політична робота НАТО продовжується. Наша здатність проводити операції не була підірвана.
Сили Альянсу залишаються готовими, і ми не припиняємо найважливішу діяльність, зокрема підтримку
багатонаціональних бойових груп на сході НАТО, наші морські операції та місії від Афганістану до
Косова. Ми надалі забезпечуємо надійне, ефективне стримування та оборону, підтримуємо національні
та міжнародні зусилля щодо подолання пандемії. У відповідь на COVID-19 союзники продовжують
допомагати один одному і демонструють солідарність.

Міф 2: НАТО не спроможна допомогти союзникам у боротьбі проти COVID-19
Факт: НАТО відіграє свою роль у підтримці союзників

у боротьбі проти COVID-19. Зокрема, ми забезпечуємо
повітряні перевезення найважливіших медичних виробів та
обладнання, узгоджуємо запити про допомогу з пропозиціями
союзників і партнерів, впроваджуємо інноваційні рішення.
Чимало членів Альянсу, в тому числі Чехія, Італія, Люксембург,
Нідерланди, Північна Македонія, Румунія, Словаччина,
Іспанія скористалися цією підтримкою. На прохання держав
НАТО Верховний головнокомандувач НАТО в Європі генерал
Волтерс тепер координує необхідну військову підтримку
Турецькі медичні вироби прибувають до Іспанії
для боротьби з кризою та використовує швидкі шляхи у
на запит, спрямований до Євроатлантичного
повітряному просторі Європи для військових літаків, що
координаційного центру реагування на природні
перевозять медичні вироби. У всьому Альянсі професійні,
лиха та катастрофи
висококваліфіковані збройні сили відіграють надважливу
роль у підтримці національних цивільних заходів з протидії
COVID-19. Це стосується логістики та планування, польових лікарень, транспортування пацієнтів,
дезінфекції громадських територій, роботи на прикордонних переходах. Ми допомагаємо союзникам, але
при цьому НАТО продовжує виконувати свою головну місію: безпека та оборона майже 1 мільярда людей.

Міф 3: COVID-19 – це зброя, створена НАТО
Факт: НАТО є оборонним Альянсом, який захищає майже 1 мільярд громадян. COVID-19 – це зоонотичне

захворювання. Як підтвердила Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), усі наявні дані свідчать
про те, що SARS-CoV-2, коронавірус, який викликає COVID-19, має природне походження від тварин і не
є сконструйованим вірусом. ВООЗ чітко зазначила, що цей новий вірус і захворювання були невідомими
до початку спалаху в китайському Ухані у грудні 2019 року. Останній аналіз геномної послідовності
SARS-CoV-2 не виявив жодних доказів створення вірусу в лабораторії або в інший спосіб.
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Міф 4: Навчання НАТО розповсюджують вірус COVID-19
Факт: З початку спалаху НАТО вжила жорстких заходів для обмеження розповсюдження вірусу та

мінімізації ризиків для військових і громад, де вони служать. Ми вже публічно повідомляли, що деякі
навчання НАТО та союзників було змінено або скасовано. Це розумні запобіжні заходи, адже безпека
наших людей – головний пріоритет. Військово-медичний персонал Альянсу залишається пильним і
відстежує будь-які потенційні наслідки для наших військових, які виконують операції. НАТО постійно
оцінює ситуацію та робить усе необхідне, щоб завадити розповсюдженню вірусу.

Міф 5: НАТО наполягає на витратах на оборону за рахунок охорони здоров’я
Факт: Міністри закордонних справ країн НАТО та Генеральний секретар Альянсу висловили співчуття
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та солідарність усім постраждалим від COVID-19, медичним та іншим працівникам на передовій, а також
усім, хто стикнувся з фінансовою невизначеністю або складнощами. У демократичних країнах складання
державного бюджету – це комплексний політичний процес, що віддзеркалює соціальні потреби та
національні політичні пріоритети. У часи кризи наші військові можуть відігравати важливу суспільну
роль. Сьогодні вже зрозуміло, що збройні сили держав НАТО є важливою складовою національних заходів
проти COVID-19. Цивільні дії вони підтримують заходами з логістики та планування, діяльністю польових
лікарень, транспортуванням пацієнтів, дезінфекцією громадських територій та роботою на прикордонних
переходах. Здоров’я та безпека наших військових також мають велике значення для забезпечення
готовності НАТО стримувати загрози та захищати країни НАТО. Нам важливо продовжувати вкладати
кошти у збройні сили не за рахунок охорони здоров’я, а для безпеки наших народів і держав.

