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ОПЕРАТИВНО
INFO COVID-19 на підконтрольних уряду територіях (ПУТ):
Плакати з профілактики

УВКБ ООН завершило розміщення 200 плакатів щодо профілактики COVID-19 у
селах поблизу лінії розмежування. УВКБ ООН також встановило плакати, що
інформують мешканців про останні зміни законодавства, пов'язаного із COVID-19.
Плакати розробили колеги із НУО «Право на захист» (R2P). Загалом УВКБ ООН та її
партнер - громадська організацій «Проліска» - дісталися до 70 сіл, розташованих
поблизу лінії розмежування, та 80 сіл у Донецькій та Луганській областях на ПУТ.
Фото вгорі зліва надане ГО «Проліска».
Підвищення рівня обізнаності на тимчасово
непідконтрольних уряду територіях (НПУТ): УВКБ
ООН та ВООЗ об'єднали зусилля для підвищення обізнаності щодо запобігання
COVID-19 на НПУТ. УВКБ ООН отримало 5000 плакатів щодо профілактики COVID-19,
які будуть розповсюджені на НПУТ у Донецькій області «Центром розвитку Донбасу»,
партнером УВКБ ООН на тимчасово непідконтрольних уряду тиреторіях Донецької
області. Плакати будуть розміщені у закладах соціального значення, розташованих
уздовж лінії розмежування, наприклад, у Дебальцевому, Докучаївську, Горлівці,
Донецьку та Новоазовську. Фото праворуч надане УВКБ ООН.
Психосоціальна підтримка (ПСП): «Слов'янське серце», ГО-партнер
УВКБ ООН, продовжує надавати психосоціальну підтримку
постраждалим від гендерно обумовленого та сексуального насильства
(SGBV) вздовж лінії розмежування. Мобільні команди «Слов'янського
серця» оснащені дезінфікуючими засобами та індивідуальними масками.
«Слов'янське серце» також випустило серію відео про позитивні
механізми взаємодії під час карантину та самоізоляції. Відео поділилися
з мережею жінок, чоловіків, дівчат та хлопців, які живуть уздовж лінії
розмежування, через канали соціальних мереж та електронної пошти.
Фото знизу ліворуч надане ГО «Слов'янське серце».
Мобілізація громад проти COVID-19: У 2017 році, завдяки фінансуванню, наданому GIZ, УВКБ ООН
відремонтувало стару будівлю в м.Бахмуті, яка стала багатофункціональним громадським центром під назвою
KvARTal. Завдяки швейним машинам, наданим УВКБ ООН у 2018 році, у громаді знайшлись
волонтери, які наразі виготовляють 200 масок, які пізніше роздадуть найвразливішим
членам громади для використання як заходів обережності. Матеріали, використані для
виготовлення масок, надавали місцеві органи влади. Фото праворуч надали члени громади
м.Бахмута.
Ситуація на контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ): УВКБ ООН отримало
повідомлення про те, що деяким особам було дозволено перетнути лінію розмежування з
боку контрольованої урядом території (ПУТ) на основі "гуманітарного розгляду" їх
конкретного випадку (оскільки вони мали дозвіл на проживання лише на ПУТ), але вони
були заблоковані, коли дісталися до неконтрольованої державою сторони КПВВ у зв‘язку із
закриттям лінії розмежування 21 березня. Тому цим людям довелося повернутися до ПУТ.
23 березня УВКБ ООН було повідомлено про такі 13 справ 23 березня та 7 справ 24
березня.
Зустріч із заступником голови Донецької обласної адміністрації
23 березня представники УВКБ ООН зустрілися із заступником голови Донецької обласної адміністрації, який
відповідає за питання соціального забезпечення, а також із керівництвом Управління соціального захисту та охорони
здоров’я Донецької області. Керівник департаменту охорони здоров’я очолює багатогалузевий підрозділ області,
створений для боротьби з пандемією COVID-19. Під час зустрічі було домовлено:
▪ УВКБ ООН отримало голосовий запис дій, що рекомендують населенню дотримуватися карантину. Ці записи
будуть транслювати представники «Гуманітарної місії «Проліска» - партнера УВКБ ООН - в місцевостях
вздовж лінії розмежування через гучномовці, надані УВКБ ООН.
▪ На прохання представників влади, УВКБ ООН надрукує карти Донецької області, які будуть розповсюджені
серед увсіх органів державної влади у всіх населених пунктах уздовж лінії розмежування. Карти будуть
використані під час планування відповіді на ситуацію з COVID-19. Станом на 24 березня УВКБ ООН
передало карти. 26 березня близько 50 копій карт будуть також надіслані і до адміністрації Луганської
області з метою подальшого розповсюдження серед місцевих адміністрацій Луганської області.
▪ Влада попросила УВКБ ООН надати тканину для виготовлення масок та медичних костюмів для лікарень. Як
відповідь, УВКБ ООН зараз планує два проекти, які будуть реалізовані за допомогою мобілізації місцевої
громади, в рамках яких будуть вироблятися маски.
Під час зустрічі представники обласної влади повідомили, що приблизно 37 900 осіб, котрі проживають поблизу лінії
розмежування в Донецькій області, потребують особливої підтримки з продуктами харчування та засрбами гігієни.
Згадані люди є одержувачами різних видів державних соціальних виплат, проте не мають доступу до них через вжиті
карантинні заходи. Всі вони належать до категорій "високого ризику". Влада також повідомила, що близько 11 500
осіб, які фізично не можуть залишити свої будинки через інвалідність та інші причини, потребують матеріальної
допомоги (продукти харчування та предмети гігієни).
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