
  

 

Зверніть увагу: «Проліска» щотижня оновлює ці дані, на підставі яких УВКБ ООН надаватиме більш детальний 
аналіз. Якщо організаціям, що займаються гуманітарною діяльністю, потрібні дані для планування заходів з надання 
допомоги, будь ласка, звертайтеся до Хуго Райхенбергера, радника УВКБ ООН з питань зовнішніх зв'язків, 
електронною поштою: REICHENB@unhcr.org  

 

 

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ  

ЩОДО СИТУАЦІЇ У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
у населених пунктах уздовж лінії розмежування в контексті COVID-19 

                         Дані оновлено 27 березня та передано обласним органам влади для їхнього планування 

 

Вступ: Якщо вірус пошириться на території уздовж лінії розмежування, це матиме серйозний 
негативний ефект. Населення в ізольованих населених пунктах уздовж лінії розмежування 
включає велику частку людей похилого віку (41 %), які, внаслідок збройного конфлікту, 
страждають від додаткового стресу. Крім того, інфраструктура для запобігання COVID-19 
(наприклад, чиста вода для гігієни) та реагування (медичні установи) була ослаблена внаслідок 
конфлікту. Партнерська організація УВКБ ООН «Проліска» має мережу соціальних працівників, 
які мешкають у населених пунктах уздовж лінії розмежування. Вони зібрали вихідну інформацію про 
рівень підготовленості та вплив карантинних заходів у 119 населених пунктах в географічній зоні у 
радіусі п’яти кілометрів від лінії розмежування на підконтрольній уряду території на сході України. 
Нижче наведено деякі виявлені проблеми. 
Фактор ризику: У 23 населених пунктах є люди, котрі повернулись у своє село з-за кордону 
впродовж останнього місяця. Більшість становить основну групу мігрантів (наприклад, робітники, 
студенти), які повернулися до України після спалаху пандемії. У 11 з цих населених пунктів є інформація про те, що 
особи, котрі повернулися, самоізолювалися. У трьох населених пунктах вони не самоізолюються, а в дев'яти - немає 
інформації про те, чи самоізолювалися особи, котрі повернулися, чи ні.  
 
 

ДОСТУП ДО ТРАНСПОРТУ  

■ Через карантин у 71 населеному пункті громадський транспорт не працює зовсім, а в 11 населених пунктах 
громадський транспорт працює не у повному обсязі.  

■ Із 71 населеного пункту, де мешканці втратили доступ до громадського транспорту, у 24 немає продуктових 
магазинів, а у двох із цих сіл мобільні продуктові магазини припинили постачання послуг через карантин. 

■ З 71 села, де жителі втратили доступ до громадського транспорту, у 34 немає аптек.  

 
ДОСТУП ДО ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ  

■ У 54 населених пунктах немає продуктових магазинів. 
■ 28 населених пунктів раніше обслуговували мобільні продуктові магазини, але через карантин мобільні 

продуктові магазини більше не їздять у 5 з цих населених пунктів. 
■ Мешканці 39 населених пунктів повідомили, що отримали продукти, надані урядом чи гуманітарними 

організаціями.   

 
ДОСТУП ДО ПИТНОЇ ВОДИ  

■ У 16 населених пунктах (усі в Донецькій області) немає достатньої кількості чистої води для мешканців для 
підтримки належного рівня гігієни. Ця проблема існувала до пандемії та карантину. Наслідки тепер більш серйозні: 
якщо жителі не будуть дотримуватися належної гігієни, вірус може поширюватися швидше. 

 
 

ДОСТУП ДО МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ   

■ У 17 населених пунктах немає служби швидкої допомоги; ще в 10 населених пунктах швидка допомога працює 
лише протягом дня. 

■ Лише 49 населених пунктів мають власні медичні установи. Мешканці 21 населеного пункту зазвичай отримують 
медичну допомогу в сусідньому населеному пункті, але 11 з них втратили доступ до громадського транспорту. 

■ 57 населених пунктів не мають аптек. Мешканці 29 населених пунктів покладаються на аптеку в сусідньому 
населеному пункті, але 13 з цих населених пунктів втратили доступ до громадського транспорту. 

 

 

Пріоритети для реагування 
➢ Доставка продуктів харчування: Потрібно налагодити регулярну доставку продуктів харчування у ці населені 

пункти. Роботу мобільних продуктових магазинів можна відновити або налагодити доставку продуктів місцевими 
мешканцями, які використовували б засоби індивідуального захисту. 

➢ Медичні послуги: Оскільки багато людей не можуть доїхати до медичних установ, медичні установи повинні 
дістатися цих людей. Надання медичних послуг повинно бути мобільним, а це означає, що відділам охорони 
здоров’я потрібен і персонал, і транспорт. 

➢ Ліки: Без громадського транспорту багато людей не зможуть дістатися аптек, щоб купити ліки, які вони 
приймають регулярно. Корисна послуга у такій ситуації -  мобільні аптеки. У короткій перспективі підтримка 
громадських організацій, сусідів та волонтерів може заповнити цю прогалину.  

➢ Вода: Чиста вода повинна бути доступною у всіх населених пунктах. 
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