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Діяльність УВКБ ООН щодо профілактики COVID-19 серед біженців та шукачів притулку 

 
Вступ: В Україні проживає 2172 біженців та 2430 шукачів притулку. Україна пропонує як статус біженців, так і додатковий 
захист тим, хто втік від переслідувань та війни у власних країнах. Приїхавши із понад 60 країн, деякі з них зуміли вивчити 
українську мову, знайти роботу, розпочати бізнес та інтегруватися; інші зіткнулися з проблемами в інтеграції. Для тих, хто у 
скрутній ситуації, можуть опинитись у групі високого ризику у час пандемії COVID-19. В Україні основними труднощами є 
доступ до інформації, доступ до національних систем та послуг, особливо шукачів притулку, які не можуть 
безкоштовно скористатися послугами системи охорони здоров’я. Багато біженців та шукачів притулку не мають 
дійсних цивільних документів, що полегшило б доступ до різних соціальних послуг і особливо медичної допомоги. 
Підтримка Державної міграційної служби (ДМС): 17 березня УВКБ ООН поділилось із ДМС найкращими практиками 
заходів, вжитих у країнах-членах Європейського Союзу для забезпечення захисту біженців та шукачів притулку після 
спалаху COVID-19. Інформація включала доступ до території та процедури надання притулку, а також спілкування з 
громадами. Підтверджуючи заяву Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді 19 березня 2020 року, УВКБ 
ООН наголосило на повідомленні, що держави повинні керувати своїми кордонами в умовах цієї неймовірної кризи, якщо 
вони вважають за потрібне. Але ці заходи не повинні спричинити закриття шляхів до притулку або змушення людей 
повертатися в умови небезпеки. УВКБ ООН також поділилося з ДМС останнім документом, опублікованим УВКБ ООН 
щодо ключових правових міркувань щодо доступу на територію для осіб, які потребують міжнародного захисту в контексті 
відповіді COVID-19. ДМС також нещодавно оновив свої правила, згідно яких шукачі притулку не повинні відвідувати офіси 
ДМС, щоб продовжити свої документи. Такі нововведення захищають шукачів притулку від затримання та штрафів. 

Переклад матеріалів для біженців та шукачів притулку: 16 березня УВКБ ООН 
передало ДМС інформацією, виданою ВООЗ, про те, як запобігти передачі вірусу; 
матеріал був перекладений на шість офіційних мов ООН, а також на сомалі та фарсі. 
Перекладені матеріали тепер доступні у Пунктах тимчасового розміщення для біженців 
(ПТРБ) та шукачів притулку в Закарпатській та Одеській областях, а також в офісах 
міграційної служби у м.Києві та Закарпатській області. Фото надане ДМС. 
Лідери спільнот біженців поінформовані: Інформацію, пов’язану з профілактикою 
COVID-19, поширили серед громад біженців через їхніх лідерів телефоном та через 
соціальні медіа. Ті, у свою чергу, поділяться інформацією з членами громади, які, 
можливо, не мають легкого доступу до соціальних медіа. 
Веб-сайт HELP оновлений інформацією про COVID-19: УВКБ ООН в Україні 
використовує платформу допомоги (HELP), щоб звернутися до біженців та шукачів 

притулку в Україні. Починаючи з оголошення COVID-19 пандемією, УВКБ ООН додало 
інформацію про COVID-19 та посилання на веб-сайт ВООЗ для біженців та шукачів притулку для 
звернень за консультацією. 
Миючі засоби для ПТРБ: УВКБ ООН отримало пожертви у вигляді миючих засобів Domestos від 
Unilever Україна. Продукт містить гіпохлорит, дезінфікуючий засіб, рекомендований ВООЗ. 
Продукти були доставлені до ПТРБ, де проживає багато біженців та шукачів притулку: в Яготині 
(84 біженці та шукачі притулку); Мукачево (69 біженців та шукачів притулку) та Одесу (95 біженців 
та шукачів притулку). Фото праворуч надане NEEKA. 
Неурядові організації-партнери УВКБ ООН: Юридичні партнери УВКБ ООН (R2P, Neeka та 
"Десяте квітня") надають юридичну допомогу по телефону та мають систему чергових для 
вирішення невідкладних справ особисто. Щойно прибулим шукачам притулку надається допомога 
у написанні до ДМС, щоб офіційно висловити намір подати заяву на отримання притулку, як 
тільки відділення прийому ДМС будуть відкриті. Соціальні партнери УВКБ ООН (R2P, Рокада, 
NEEKA та «Десяте квітня») продовжують підтримувати осіб з особливими потребами через 
телефонне консультування та надання допомоги. 

 
 

Глобальні ключові повідомлення УВКБ ООН щодо COVID-19 
 

▪ УВКБ ООН закликає держави забезпечити, щоб їхні відповіді на коронавірус відповідали гуманітарним стандартам, і 
забезпечили врахування потреб біженців та всіх тих, хто шукає міжнародного захисту. 

▪ УВКБ ООН закликає всі держави, членів громадянського суспільства, релігійних груп та ділового співтовариства 
проявляти лідерство у відкиненні стигматизації або дискримінації людей, які заражають коронавірусом. 

▪ Держави мають право вжити необхідних і пропорційних заходів для управління ризиками для здоров'я населення. 
Роблячи це, держави зобов'язані міжнародним законодавством поважати потреби захисту шукачів притулку та біженців 
та тих, хто був вимушено переміщений у своїй власній країни. 

▪ Хоча держава може вирішити закрити свої кордони для охорони здоров'я населення, вона не повинна позбавляти людей, 
які потребують міжнародного захисту, в ефективній можливості шукати притулку. Якщо держава закрила свої кордони, 
обробка заяв про надання притулку повинна продовжуватися. 

▪ Усі держави зобов'язані дотримуватись міжнародного принципу невидворення. Жодна держава не повинна повертати 
особу, яка шукає міжнародної допомоги, в ситуацію, коли її життю загрожує небезпека або існує ризик переслідування 
або серйозної шкоди через його стан здоров'я. 

▪ Запровадження комплексних заходів для запобігання прийому біженців чи шукачів притулку чи осіб певної національності 
чи національностей без заходів щодо захисту від видворення, будуть дискримінаційними та не відповідатимуть 
міжнародним стандартам, зокрема у зв'язку з принципом невидворення. 

▪ Занепокоєння у сфері охорони здоров’я не виправдовує систематичне використання імміграційних затримань щодо осіб 
або груп шукачів притулку чи біженців.  
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