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УКРАЇНА Відповідь на COVID-19

Ці маски для обличчя, виготовлені
громадами, що постраждали від конфлікту в
Донецькій та Луганській областях, були
розповсюджені серед осіб з особливими
потребами в населених пунктах уздовж лінії
розмежування. Фото: Проліска.

Цей ящик із дезінфікуючим гелем, масками для обличчя
та приладом вимірювання температури встановлено
для перевірки тих, хто рухається між селами
Старомарівка та Гранітне Донецької області. УВКБ
ООН домовлялося про відновлення цивільного руху між
двома локаціями. Фото: Проліска.

УВКБ ООН розповсюджувало маски для
обличчя, захисні рукавички, респіратори,
засоби для чищення та санітарії для
медичних працівників медичних закладів
для осіб з ВІЛ у Луганській області. Фото:
УВКБ ООН.

Збільшення потенціалу медичних закладів за допомогою проектів швидкого впливу (QIP) з обох
сторін лінії розмежування на сході України: У квітні УВКБ ООН ініціювало дев'ять QIP-програм, пов’язаних
із COVID-19 на сході України, для збільшення потенціалу місцевих постачальників медичних послуг по обидві
сторони лінії розмежування в районах, що постраждали від конфлікту, у Донецькій та Луганській областях.
Безпосередньо або разом із партнерами з громадських організацій QIP включають забезпечення міських
лікарень та станцій швидкої допомоги індивідуальними засобами захисту, матрацами, медичними кушетками
та подушками. QIP також включає в себе сім пунктів надання першої медичної допомоги на Луганській ПУТ.
Покращення рівня зв’язку для осіб на лінії розмежування для доступу до інформації та медичних
послуг: Разом із трьома громадами на сході України (Бахмутка, Кодема та Жованка) УВКБ ООН встановило
підсилювачі для посилення телефонного зв'язку у громадах поблизу лінії розмежування. Завдяки
покращеному підключенню до Інтернету жителі сіл зможуть користуватися Інтернет-банкінгом (таким чином
уникаючи переповнених відділень банків), отримувати доступ до своїх пенсій та отримувати відповідну
інформацію про COVID-19. В одному населеному пункті, селі Пшеничне, де УВКБ ООН також посилило
Інтернет-зв’язок, партнер УВКБ ООН, ГО «Проліска» сприяла організації занять із комп‘ютерної грамотності
для літніх людей, щоб ті могли навчитися користуватися Інтернетом.
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біженців та шукачів притулку отримали
додаткову фінансову підтримку, щоб
пом’якшити вплив обмежень COVID-19
на їхній бізнес, започаткований за
підтримки грантів УВКБ ООН на
самозабезпечення

онлайн-сеансів консультування для
покращення спілкування з
біженцями та особами, які шукають
притулку, були організовані
протягом карантину COVID-19
УВКБ ООН та його НУО-партнерами

Чат-бот запущений для надання правової допомоги біженцям та шукачам
притулку: Партнер УВКБ ООН «Право на захист» (R2P) запустив у Facebook
спеціальний чат-бот під назвою “Refugee Helper” («Помічник біженців»). Цей
інноваційний інструмент особливо важливий під час карантину, коли особисті
консультації були припинені через пандемію COVID-19. Чат-бот доступний у
Facebook 24/7. Він спрощує доступ до правової інформації для біженців та
шукачів притулку в Україні, автоматично відповідаючи на питання, пов’язані з
поданням заяв про отримання статусу біженця, обмеженнями та правилами
COVID-19, житлом та працевлаштуванням.
"Все буде добре": біженець з Ємену приєднується до челенджу з української мови та
надсилає повідомлення оптимізму
Лоай, біженець з Ємену, записав це відео для участі в онлайн-челенджі #StayHome
#GoodTimeForStudy, організованому партнером УВКБ ООН, БФ «Рокада». Учасників запросили
продемонструвати вдосконалення своїх навичок у володінні українською мовою завдяки онлайнкурсам, організованим Рокадою для біженців та шукачів притулку в Україні під час карантину
COVID-19. Після втечі з Ємену Лоай отримав статус біженця в Україні і зараз навчається в
університеті у Києві. У своєму мотиваційному відео він заохочує всіх скористатися карантинним
періодом для самоосвіти та ділиться сподіванням, що "у майбутньому все буде добре".

УВКБ ООН Україна, 1 травня 2020
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