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УКРАЇНА Відповідь на COVID-19

Марина живе в м. Часів Яр біля лінії
розмежування. Її громаду підтримало
УВКБ ООН і придбало швейні машини у
2019 році. Коли почалася пандемія,
громада мобілізувалася й почала
виробництво медичних масок для
місцевих медичних працівників та
місцевої лікарні. Фото УВКБ ООН.

Приватний сектор підтримує УВКБ ООН,
щоб зігріти серця людей під час карантину.
Чай Lipton (Unilever) надав НУО «Проліска» партнеру УВКБ ООН - 500 упаковок
чорного цитрусового чаю по 16 пачок в
кожній. Чай розповсюджується разом із
інформацією про COVID-19 на сході України.
Фото Проліска.

З 22 березня близько 50 осіб вимушено
залишились на підконтрольній уряду стороні
КПВВ у Станиці Луганській, бо не змогли
перетнути
лінію
розмежування
та
повернутися додому на НПУТ. «Проліска»
підтримує декого із них. R2P продовжує
свою присутність на КПВВ для моніторингу
питань захисту. Фото Проліска.

Гучномовці із повідомленнями про запобігання COVID-19: уздовж лінії
розмежування багато вразливих категорій осіб не мають доступу до
телебачення, радіо чи Інтернету. З цієї причини УВКБ ООН та його партнер
ГО «Проліска» почали використовувати гучномовці для передачі
повідомлень про запобігання поширенню COVID-19 ізольованим громадам.
Цього тижня Проліска розпочала трансляцію повідомлень про запобігання
COVID-19 зі збільшеним охопленням населених пунктів, запланованих на
найближчі тижні, завдяки десяти гучномовцям, наданим УВКБ ООН
представникам Проліски у десяти різних місцях уздовж лінії розмежування.
Громади, що мобілізуються для власного захисту: На сході України
УВКБ ООН допомогло мобілізуватись 165 громадам через програму
Підтримки ініціатив місцевих громад із 2018 року. Вони включають низку заходів, спрямованих на розширення
можливостей громад, спираючись на їхню освіту, вміння та можливості. Після спалаху пандемії COVID-19, УВКБ ООН
підтримало чотирнадцять таких громад, зокрема їхні проекти для виготовлення захисних масок на обличчя для себе,
осіб з особливими потребами та місцевих закладів охорони
здоров’я.
Підтримка регіональної влади у моніторингу ситуації «в
прямому ефірі»: Для моніторингу впливу COVID-19 та
карантинних заходів УВКБ ООН посилило моніторинг з питань
захисту на сході України, щоб виявляти можливе погіршення
стану захисту та гуманітарної ситуації у 104 населених пунктах
уздовж лінії розмежування. Інформація регулярно передається
адміністраціям Донецької та Луганської областей, а також семи
районних адміністрацій для покращення їх планування та
реагування.
Місцева адвокація щодо банківських послуг в ізольованих
населених пунктах уздовж лінії розмежування: УВКБ ООН
повідомило Ощадбанк, де громади, які постраждали від конфлікту,
стикаються з труднощами у доступі до банківських послуг та
банкоматів для зняття готівки. Ощадбанк – найбільший державний
банк, який сприяє виплаті пенсій в Україні. Ощадбанк запевнив
УВКБ ООН, що він буде стежити за ситуацією на місцях у
Донецькій області, де встановлені його банкомати, та регулярно
постачати їх готівкою.
Ситуація на КПВВ Станиця Луганська: Як повідомив партнер
УВКБ ООН - НУО «Право на захист», - приблизно 50 осіб
залишається в пункті пропуску в'їзду-виїзду в Станиці Луганській,
не в змозі перетнути лінію розмежування й повернутися додому
на НПУТ. Вони опинилися там з 22 березня, коли все цивільне
переміщення через лінію розмежування було призупинено. Наразі
вони перебувають у тимчасово орендованих квартирах поблизу
Станиці Луганської, очікуючи дозволу на перехід.
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