
    Захист дітей під час COVID-19 

1) Технічна записка: Захист дітей під час пандемії коронавірусу АНГ, УКР, РОС 

 

RUS_Protection of 

children during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.docx  

UKR_Protection of 

children during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.docx 
 

 

2) COVID-19: Діти зазнають підвищеного ризику жорстокого поводження, нехтування, 

експлуатації та насильства на тлі посилення заходів стримування спалаху – ЮНІСЕФ – 

АНГ, УКР, РОС 

 
3) Технічна записка: діти та альтернативний догляд та реагування на COVID -19 – Анг, Укр, 

Рос 

RUS_Technical Note 

on alternative care_COVID.docx

UKR_Technical Note 

on alternative care_COVID -19.docx
 

 

  

 

   Вразливі групи під час COVID-19 

 

4) Реагування на COVID-19: Важливі фактори, які треба взяти до уваги,  щодо дітей та 

дорослих з інвалідністю АНГ, УКР 

  

2_UKR_COVID-19 

response considerations for people with disabilities.docx
 

 

5) Інформування про ризики та залучення громади в процес реагування на пандемію 

COVID-19 - Взаємодія з дітьми та дорослими з інвалідністю – АНГ, УКР, РОС  

COVID-19_ 

engagement children and adults with disabilities_final.docx
 

COVID-19_ участие 

детей и взрослых с инвалидностью_рус.docx
 

COVID-19_ участі 

дітей та дорослих з інвалідністю_укр..docx
 

6) COVID-19: Як залучати маргіналізовані та вразливі групи – АНГ 

 

 

 

 

7) Соціальна стигма, пов’язана з COVID19  – АНГ, УКР 

 



COVID19_Stigma_Guide_UA_30_03.pdf
 

 

 
 

      Питання захисту під час COVID-19 

8) Стандарти «Сфера» та реагування на коронавірус – АНГ 

 
9) Політики, дружні до родини та інші корисні практики на робочому місці у контексті 

коронавірусу – АНГ 

 
10) Кейс менеджмент випадків гендерно обумовленого насилля під час пандемії 

коронавірусу – АНГ 

 
11) Гендерні рекомендації стосовно реагування на коронавірус – АНГ 

IASC Interim Guidance on COVID-19 - Gender Alert.pdf
 

12) Ключові повідомлення ЮНІСЕФ, спрямовані на підвищення обізнаності громади про 

ґендерно-обумовлене насильство в умовах надзвичайних ситуацій під час Covid-19 – Анг, 

Укр, Рос 

RUS_UNICEF GBViE 

Core Community Awareness Messages Covid-19 Response.docx

UKR_UNICEF GBViE 

Core Community Awareness Messages Covid-19 Response.docx
 

13) Ведення даних цивільної реєстрації та демографічної статистики (CRVS) під час пандемії 

COVID-19 – Анг, Укр, Рос 

RUS_UNLIA 

Guidelines-COVID19 and CR_9April_final.docx

UKR_UNLIA 

Guidelines-COVID19 and CR_9April_final.docx
 

 

 

 

 

Батьківство та COVID-19 

 
14) COVID-19 поради батькам – АНГ, УКР  



  
15) Підтримка емоційного благополуччя дітей під час пандемії  COVID-19 АНГ, УКР  

ENG Supporting 

children’s emotional well-being during the COVID-19 pandemic.docx  

UKR Supporting 

children’s emotional well-being during the COVID-19 pandemic.docx 
16) ЮНІСЕФ – Як подолати стрес (Позитивне батьківство) – УКР 

 

            

 

        Психічне здоров’я та психосоціальна підтримка та COVID-19 

17) COVID-19 та питання психічного здоров’я – АНГ, РОС  

 
18) Аспекти психічного здоров’я та психосоціальної підтримки під час спалаху COVID-19 – 

АНГ, УКР, РОС 

 
19) Подолання стресу та тривожності  (COVID-19), Harvard University - АНГ 

 

 


