
Січень – червень 2018Допомога МКЧХ на контрольних пунктах в’їзду-виїзду
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пункт обігріву/охолодження підготовлено для 
установки на КПВВ Майорське.
модулі для пунктів обігріву/охолодження 
передано для покрашення інфраструктури 
пунктів пропуску Оленівка, Горлівка та 
Олександрівка.
осіб отримали допомогу від волонтерів і 
співробітників Червоного Хреста в пунктах 
обігріву/охолодження Червоного Хреста по 
обидва боки мосту в Станиці Луганській. 
резервний генератор передано для пункту 
пропуску в Оленівці. 
автобусні зупинки встановлено поруч із 
пунктами пропуску Гнутове і Новотроїцьке.
контейнерів для сміття передано для пунктів 
пропуску Октябрь, Оленівка та Олек- 
сандрівка. 
пункти пропуску на непідконтрольних уряду 
територіях були забезпечені медичними 
засобами: аптечками, перев'язувальними 
комплектами, носилками, наборами для 
респіраторної реанімації та медичними 
кушетками. 

дефібриляторів передано для п'ятьох 
пунктів пропуску. 

комплект медичних засобів і обладнання 
передано для пункту пропуску Майорсь-
ке, щоб забезпечити надання першої та 
первинної медико-санітарної допомоги. 

нові попереджувальні знаки встановлено 
та замінено огорожу на пункті пропуску 
Станиця Луганська. 

нових біотуалетів, дві цистерни для води 
передано для пунктів пропуску Октябрь 
та Оленівка. 

чайних пакетиків, 369 000 чашок і 
склянок, 1 200 кг цукру, 20 000 літрів 
бутильованої води надано для пунктів 
обігріву/охолодження. 

наборів одноразового посуду та мийних 
засобів передано для пункту пропуску на 
Станиці Луганській.
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Скорочення: КПВВ —  контрольний пункт в’їзду-виїзду.

Людям, які перетинають лінію зіткнення, у спеку чи холод часто доводиться годинами стояти у черзі. Тож 
МКЧХ встановлює модулі для відпочинку, оснащені обігрівачами й кондиціонерами.

Передача аптечок, медикаментів, автоматичних дефібриляторів та інших медичних засобів для надання 
першої допомоги на пунктах пропуску. Проведення тренінгів для медичного персоналу з основ реанімування.

МКЧХ допомагає поліпшувати умови перетину лінії зіткнення, встановлюючи накриття для затінку та 
автобусні зупинки, передаючи контейнери для сміття і резервуари для води, підтримуючи у належному 
стані біотуалети та частково відновлюючи цивільну інфраструктуру.
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МКЧХ допомагає поліпшити надання основних послуг для людей, які чекають на перетин, надаючи воду, чай, 
цукор, одноразовий посуд і мийні засоби.

Люди, які перетинають лінію зіткнення, часто не підозрюють про приховану загрозу мін і нерозірваних 
боєприпасів. Для того, аби вони не сходили з безпечного шляху, чекаючи на перетин, МКЧХ посилює 
превентивні заходи на контрольно-пропускних пунктах, встановлюючи попереджувальні мінні знаки та 
білборди, а також біотуалети.

Щодня волонтери Червоного Хреста працюють у пунктах обігріву/охолодження по обидві сторони мосту в 
Станиці Луганській, аби надавати людям воду, гарячі напої та першу допомогу.

Встановлення пунктів першої допомоги для поліпшення умов надання медичної допомоги на пунктах 
пропуску.

Допомога, надана МКЧХ або за підтримки МКЧХ.

Матеріальні засоби та об’єкти, передані МКЧХ, які підтримують/доглядають місцеві служби.

Матеріальні засоби та об’єкти, передані МКЧХ, які підтримують/доглядають місцеві служби та МКЧХ.


