ПЕРЕТИН ЛІНІЇ
РОЗМЕЖУВАННЯ:
БЕРЕЗЕНЬ 2020 РОКУ

У рамках заходів, спрямованих на припинення поширення COVID19, штаб ООС призупинив діяльність КПВВ в два етапи: з 17 березня
люди мали можливість перетину лінії розмежування тільки у
напрямку своєї прописки: особи з реєстрацією на НКУУТ/КУУТ могли
потрапити тільки на НКУУТ/КУУТ відповідно. Також, працівники ДПСУ
могли надати дозвіл на перетин лінії розмежування у термінових
випадках (розлука з сім'єю, критичний стан здоров'я, тощо).
Починаючи з 22 березня, КПВВ (КУУТ) повністю призупинили роботу,
в той час як влада НКУУТ зробила це днем раніше. Тому деякі люди
пройшли КПВВ на стороні КУУТ, але їм довелося повернутися, тому
що їм не надали дозвіл на перетин на боці НКУУТ.

593 000 ПЕРЕТИНІВ
Більше статистичних даних можна знайти за посиланням - https://www.unhcr.org/ua/en/eecp-monitoring-2020
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Через ці обмеження деякі люди не могли перетнути лінію
розмежування, незважаючи на наявність достатніх підстав для
перетину і відповідної реєстрації за місцем проживання. В результаті
цього, на всіх КПВВ наприкінці місяця спостерігалася ситуація, під час
якої люди опинилися в скрутному становищі, подекуди не маючи
навіть фінансової можливості для тимчасового розміщення. Найбільш
гостра ситуація склалася на КПВВ «Станиця Луганська»: понад 40 осіб
на боці КУУТ очікували можливості перетину лінії розмежування. Тим
часом люди, які очікували на КПВВ «Майорське», були забезпечені
житлом і харчуванням завдяки місцевій владі і неурядовим
організаціям.

У період з 1 по 17 березня 18 077 вразливих осіб похилого віку
отримали підтримку в транспортуванні на КПВВ «Станиця Луганська»
електромобілем від НУО «Проліска». Станом на 17 березня
транспортні послуги були припинені у зв'язку з введенням
карантинних заходів. З 17 по 20 березня більшість служб призупинили
свою роботу на всіх КПВВ: представники Координаційної групи,
медичні представники, транспорт, в тому числі соціальний автобус на
КПВВ «Станиця Луганська».
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Результати моніторингу не повинні бути безпосередньо
екстрапольовані на все населення.

*(Н)КУУТ – (не-)контрольована урядом України територія
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Люди стали заручниками карантину

З 22 березня всі КПВВ
призупинили свою роботу без
зазначення дати відновлення
регулярного руху

Більше 40 осіб, яким не вдалося перетнути лінію
розмежування до призупинення роботи КПВВ,
застрягли на кілька днів на КПВВ «Станиця
Луганська», не знаючи, чи зможуть вони
повернутися додому до закінчення карантину
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Відсоток розраховується в межах кожної групи (КУУТ/НКУУТ або вікових групах)
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Через загрозу поширення COVID-19 протягом березня
продовжувався температурний скринінг осіб представниками ДПСУ
на всіх КПВВ до їх закриття. При виявленні температури 37,9 і вище, і
важких симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції, люди
отримували пам’ятку про необхідність самоізоляції.
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КПВВ – контрольний пункт в’їзду-виїзду

ООС – Операція об’єднаних сил

КГ – Координаційна група

НУО – неурядова організація

УВКБ ООН та БФ «Право на захист» вдячні за щедру підтримку, надану донорами, включно з Європейською Комісією з питань гуманітарної допомоги та цивільного захисту (ECHO); Урядів Канади, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції,
Німеччини, Італії, Японії, Кореї, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки (PRM) а також кожною особою, яка жертвує кошти через інші приватні асоціації УВКБ
ООН, такі як «España con ACNUR» (Іспанія) та «UNO Flüchtlingshilfe» (Німеччина).
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ІНЦИДЕНТИ ТА НЕЩАСНІ ВИПАДКИ НА КПВВ
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11 березня на КПВВ «Майорське» було зафіксовано смерть жінки 1953 р.н.. О 15.30 вона втратила
свідомість, представники «ASAP RESCUE» почали проводити реанімаційни дії, але врятувати її не
вдалося.

Середнє
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Згідно з інформацією від ДПСУ, чоловік 1950 року народження, що рухався в автомобілі з боку НКУУТ,
помер 14 березня в районі КПВВ «Новотроїцьке», йому стало зле, після виходу з автомобіля він впав та
вдарився головою.
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На КПВВ «Новотроїцьке» 4 березня у літньої жінки з хворобою Паркінсона сталося загострення в
результаті нервового зриву, коли представники фіскальної служби перевіряли її багаж. Представники
PUI надали необхідну допомогу, стан жінки покращився, і монітор ПнЗ супроводив її до автобуса.
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4 березня на КПВВ «Майорське» зі сторони КУУТ у жінки, яка чекала дозволу на перетин лінії
розмежування, стався інсульт. Представники «ASAP RESCUE» надали їй необхідну допомогу і доставили
в Центральну лікарню м. Бахмута для подальшої госпіталізації.
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ТРИВАЛІСТЬ ПЕРЕТИНУ ЗА ОСТАННІ 3 МІСЯЦІ
(Спільний показник респондентів 2020 року)
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У березні гігієнічний стан туалетів на всіх КПВВ залишався актуальною проблемою: нестача мила,
паперових рушників і туалетного паперу (особливо враховуючи поширення COVID-19, для профілактики
якого потрібно мити руки з милом або обробляти їх антисептиками). Наприкінці місяця санітарна
система на КПВВ «Мар'їнка» не працювала через поломку насоса. Аналогічна проблема спостерігалася
і на КПВВ «Новотроїцьке»: каналізаційні ями були переповнені, і стічні води стікали на сусідні поля.
КПВВ «Мар'їнка» потребує інвалідного візка, особливо враховуючи обмеження на перетин лінії
розмежування: раніше особи з обмеженими фізичними можливостями в основному користувалися
послугами приватних перевізників, тоді як після введення обмежень були змушені сідати в автобуси і
пересуватися по території КПВВ пішки.
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УВКБ ООН надали стіл для заповнення заяв, який був встановлений поруч з модулем Координаційної
групи на КПВВ «Майорське», над столом був натягнутий навіс задля захисту столу від негоди.
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У березні, кількість перетинів різко знизилася на 386 000 тисяч у порівнянні з лютим (тоді
загальна кількість перетинів становила 979 000 тисяч) у зв'язку із закриттям КПВВ 22 березня.
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Загальна статистика перетину та візуалізіція даних доступні на панелі управління УВКБ
ООН, інформація отримана від Державної прикордонної служби України. https://goo.gl/TZbU8c

