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Розповсюдження плакатів Всесвітньої організації охорони
здоров’я (ВООЗ) на сході України: 18 березня команди УВКБ
ООН на сході України почали розміщувати плакати ВООЗ COVID19 для підвищення обізнаності щодо коронавірусу. Двісті
плакатів, які рекламують миття рук та інші профілактичні заходи,
будуть розміщені в колективних центрах (фото справа),
ізольованих селищах уздовж «контактної лінії» (фото ліворуч),
КПВВ, а також у деяких місцях на тимчасово непідконтрольних
уряду територіях (НПУТ). 18 березня УВКБ ООН та її партнер
громадська організація «Слов'янське
серце» розпочали
розміщувати плакати ВООЗ COVID-19 у колективних центрах для
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у
Святогірську. У багатьох ВПО, які там
проживають, є інвалідність та серйозні
медичні стани. 19 березня УВКБ ООН
продовжувало розміщувати плакати
ВООЗ COVID-19 в ізольованих селах
уздовж лінії розмежування. Згідно з оцінкою ситуації, проведеної у
2019 році, в цих ізольованих населених пунктах близько 41% членів родини старше 60 років,
а 13% мають інвалідність. Крім того, партнер УВКБ ООН «Право на захист» виготовляв,
друкував та розповсюджував плакати з інформацією про нещодавно змінене законодавство,
що стосується виплат пенсій, надання соціальних послуг тощо.
Ситуація на пунктах пропуску на сході України: УВКБ ООН та її партнери громадські
організації «Проліска» та «Право на захист» посилили
моніторинговий захист пунктів пропуску на сході України. 18
березня УВКБ ООН відвідало КПВВ Новотроїцьке та Мар‘їнка.
Зазвичай ці два контрольно-пропускні пункти мають близько
7000 переїздів на день разом; вчора трохи більше 1000 осіб
здійнили перехід на НПУТ, а близько 100 – на підконтрольну
уряду територію. Кількість переїздів різко скоротилася.
Обидва контрольно-пропускні пункти повідомляють, що
кількість людей, які їдуть на непідконтрольну уряду територію,
вдесятеро більша, ніж осіб, які виїжджають звідти. Люди, які перетинають лінію
розмежування, продовжують стикатися з труднощами в пунктах пропуску. УВКБ ООН було
свідком чотирьох випадків, коли батьки були розлучені зі своїми дітьми чи сім'ями через те,
що вони перебували в різних місцях на час карантину чи мали різні місця реєстрації на
проживання. Тим не менш, обидва пункти пропуску повідомили УВКБ ООН та його
партнерів, що вони робитимуть винятки з гуманітарних міркувань та індивідуально,
консультуючись з Операцією Об’єднаних сил, особливо якщо люди їдуть для медичного
лікування чи відвідування похорон. Крім того, з боку НПУТ у Донецьку оголосили, що їхня
сторона лінії розмежування закриється починаючи з 00:00 21 березня. Як відповідь, партнер
УВКБ ООН, НУО Донбас SOS (ця НУО управляє гарячою лінією для постраждалих від
конфлікту та внутрішньо переміщених осіб) інформує всіх абонентів про перетин лінії
розмежування, і вони створили автовідповідач з інформацією про закриття пунктів пропуску.

ТЕРМІНОВО > COVID-19 Ситуація на сході України / 19 БЕРЕЗНЯ 2020

Люди, які не можуть перетинати
лінію розмежування: партнер
УВКБ ООН, Гуманітарна місія
«Проліска», збирає інформацію про
осіб, які не можуть перетнути
пункти пропуску через карантинні
обмеження. Всього за три дні з моменту введення нових обмежень (16 березня) Проліска
зареєструвала 81 випадок. Більшість випадків (52) були задокументовані в перший день
(понеділок), як повідомлялося раніше. З них 31 було дозволено перетнути КПВВ. Серед
задокументованих випадків 35 були визначені як вразливі ситуації або особи зі особливими
потребами (розлука з сім’єю, серйозний медичний стан, опікуни осіб із серйозними
медичними станами та відсутність житла для студентів). З цих вразливих категорій осіб 21-й
було дозволено перетнути лінію розмежування та 14 не було дозволено. Зауважте, що
Проліска підтримує зв'язок з тими, хто не зміг перейти і слідкуватиме за їхньою ситуацією.

Непродовольчі товари: У містечку Станиця Луганська УВКБ ООН
підтримує територіальні центри у відповіді на COVID-19 та передало
памперси для немобільних літніх людей. В іншому випадку УВКБ ООН
продовжує діяти на сході України зі звичним реагуванням на проблеми
захисту та житла з обох боків лінії розмежування.
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