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У ЗВ’ЯЗКУ З КОРОНАВІРУСНОЮ 
ІНФЕКЦІЄЮ COVID-19
БЕРЕЗЕНЬ-ТРАВЕНЬ 2020
На тлі поширення вірусу COVID-19 МКЧХ продовжує гуманітарну роботу та підтримує 
людей, постраждалих від конфлікту на Донбасі. Його допомогу адаптовано відповідно 
до загальних заходів, що вживаються для стримування розповсюдження вірусу.
Зараз важкий час для всіх народів та країн світу, проте найскладніше тим, хто вже 
страждає від ситуацій конфліктів та насильства. Їм випало найважче.
В Україні криза, пов’язана з COVID-19, наклалася на конфлікт на Донбасі. Від її початку 
52 цивільні особи було поранено чи вбито перехресним вогнем.
Хоча основна увага приділяється вжиттю всіх заходів, необхідних для стримування 
COVID-19, МКЧХ також нагадує про обов’язок усіх носіїв зброї вживати запобіжних 
заходів відповідно до міжнародного гуманітарного права, щоб убезпечити цивільне 
населення та ключові об’єкти інфраструктури під час ведення бойових дій.
МКЧХ постійно підтримує підприємства водопостачання, які надають воду мільйонам 
людей, що живуть по обидві сторони від лінії зіткнення на Донбасі. Безперебійне 
постачання прісної води є ключовим фактором для профілактики COVID-19, зокрема 
для частого миття рук. Особливо це стосується людей похилого віку, які залишаються 
однією із найбільш постраждалих від конфлікту категорій населення та проживають у 
зоні лінії зіткнення на Донбасі.
На тлі розповсюдження COVID-19 та заходів щодо його стримування МКЧХ працює 
над тим, щоб посилити безпеку людей та підтримати їхню життєдіяльність шляхом 
надання продуктів харчування та гігієнічних засобів, прісної води та притулку.

Роздача продуктових і гігієнічних наборів для допомоги людям у часи кризи COVID-19. 
Миколаївка Друга, Донецька область, 5 травня 2020 року.
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344 ТОННИ ХІМІЧНИХ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ І РАНЦЕВІ 
ОБПРИСКУВАЧІ надано Попаснянському водоканалу. Для персоналу очисних споруд 
«Води Донбасу» надано захисні фартухи, рукавички, окуляри та гумові чоботи.

80 ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ НАБОРІВ надано кожному з 29 слідчих ізоляторів на КУТ*.

15 000 МАСОК І РЕСПІРАТОРІВ надано пенітенціарним установам на КУТ*,
а також хірургічні халати, рукавички, ліки та дезінфікуючі засоби для рук. 

12 100 БРУСКІВ МИЛА ТА 12 000 ПЛАКАТІВ, виготовлених у співпраці 
з ТЧХУ*, передано в кожне зі 121 місць тримання під вартою на КУТ*. Три відеоролики 
МКЧХ щодо запобігання COVID-19 розповсюджені у співпраці з Білоцерківським центром 
ПКП ДКВС України.

100 МАСОК, а також дезінфікуючі засоби для рук, рукавички, окуляри та 
безконтактний термометр передано для забезпечення одночасного звільнення та 
передачі затриманих у квітні.

10 000 МАСОК І 315 ПЛАКАТІВ ПРО COVID-19 надано до СІЗО Національної 
поліції.

БЛИЗЬКО 34 000 МЕШКАНЦІВ 133 НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ по обидва боки лінії 
зіткнення та центри колективного проживання ВПО* отримали продуктові та гігієнічні 
набори. Близько 3 000 ОСІБ отримали додаткові гігієнічні засоби. 

БЛИЗЬКО 2 000 ОСІБ користуються послугами 31 ЦЕНТРУ КОЛЕКТИВНОГО 
ПРОЖИВАННЯ, ЛІКАРЕНЬ І СОЦІАЛЬНИХ УСТАНОВ уздовж лінії зіткнення, яким було 
надано гігієнічні набори, миючі засоби, мило та дезінфектанти.

6 000 ЛІТРІВ ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ, 28 ОБПРИСКУВАЧІВ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ТА 
МАСКИ доставлено до ДСНС* у Донецькій та Луганській областях. ДСНС* у Луганській 
області також отримала 1 000 рукавичок, 100 захисних окулярів, 200 костюмів, 40 
обприскувачів, 10 безконтактних термометрів тощо, а лікарня на КУТ* у Донецькій 
області отримала дезінфекційні матеріали, намет, конвеєр для пацієнтів, костюми тощо 
загальною вартістю 45 000 ШВЕЙЦАРСЬКИХ ФРАНКІВ.

30 КГ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ, 500 МАСОК, 30 ОБПРИСКУВАЧІВ,
50 ЗАХИСНИХ ОКУЛЯРІВ, КОСТЮМИ І РЕСПІРАТОРИ, 80 ГУМОВИХ РУКАВИЧОК,
тощо надано структурам з надзвичайних ситуацій у Донецьку.

1 000 ЛІТРІВ ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ та дезінфекційні набори надано для 
дезінфекції гуманітарних конвоїв між КУТ* і НКУТ*.

БЛИЗЬКО 326 ЛІТРІВ ЗАСОБУ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ТА 13 800 
ОДИНИЦЬ ЗІЗ придбано для роботи ТЧХУ* по обидві сторони лінії зіткнення за 
фінансової підтримки МКЧХ.
Понад 182 000 ПЛАКАТІВ та інших друкованих матеріалів, а також три відео 
про COVID-19 підготовлено ТЧХУ* за фінансової підтримки МКЧХ. 
22 ПЕРЕВЕЗЕННЯ було здійснено ТЧХУ*, щоб передати зразки для тестування 
на COVID-19 з Донецької області до лабораторій в області та у Києві. 
Транспортні послуги надано на прохання місцевої влади за фінансової 
підтримки МКЧХ.

*Скорочення: КУТ – контрольовані урядом України території, НКУТ – неконтрольовані урядом України території, ТЧХУ – Товариство Червоного Хреста України, СМЕ – судово-медична експертиза, ДСНС – 
Державна служба з надзвичайних ситуацій, ЗІЗ – засоби індивідуального захисту, ВПО – внутрішньо переміщені особи.

ГУМАНІТАРНЕ РЕАГУВАННЯ В УКРАЇНІ

26 ШКІЛ уздовж лінії зіткнення отримали принтери, папір та чорнило 
для друку матеріалів для дітей, які не мають доступу до онлайн-навчання. 

38 ДІТЕЙ із сімей зниклих безвісти осіб та жертв мін отримали 
ноутбуки, планшети та річну підписку на інтернет-підключення для доступу 
до онлайн-навчання.

10 ШКІЛ, 20 ДИТСАДКІВ ТА ОДИН КОЛЕДЖ на НКУТ* отримали 
санітарні набори. 11 ДИТСАДКІВ на НКУТ* отримали бактерицидні 
опромінювачі. 

2 700 ПРИМІРНИКІВ дитячих книжок з оповіданнями про COVID-19 
роздано.

БЛИЗЬКО 35 000 МАСОК І РЕСПІРАТОРІВ, а також 11 500 одиниць 
ЗІЗ* і 100 безконтактних термометрів передано закладам охорони здоров’я 
по обидва боки лінії зіткнення.

26 ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я на КУТ* отримали дезінфекційні 
набори та захисні засоби. П’ять із цих закладів також отримали допомогу для 
часткового покращення водопостачання та пральні машини. Один медичний 
заклад отримав резервний генератор. 

У 8 ЛІКАРНЯХ на КУТ* встановлені або будуть встановлені скринінг-намети 
для попередньої перевірки людей, які входять до приміщення. 

18 ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я в Луганську отримали три тонни 
хлору, дезінфекційні набори, пральні машини та засоби для прання, а також 
ємності для запасів води та насоси.

3 УСТАНОВИ – один заклад охорони здоров’я та дві судово-медичні 
установи – по обидва боки лінії зіткнення отримали допомогу у вигляді 
структурних ремонтних робіт.

ПОНАД 7 000 ОДИНИЦЬ ЗІЗ надано бюро СМЕ*.

700 ПЛАКАТІВ, одне відео про COVID-19 та рекомендації щодо 
поводження з тілами загиблих під час нинішньої кризи надано практикуючим 
судово-медичним експертам.


