
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНІЧНА ЗАПИСКА: АДАПТАЦІЯ ВЕДЕННЯ ВИПАДКІВ, ЩО 

СТОСУЮТЬСЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ДО ПАНДЕМІЇ COVID-19 - ВЕРСІЯ 2  



ВКАЗІВКИ ЩОДО ВЕДЕННЯ ВИПАДКІВ ІЗ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-191 

 

ВСТУП 

Ведення випадків, що стосуються захисту дітей, (CP CM) є частиною основних послуг, які не можна зупинити раптово. Вони потребують адаптації до умов 

нових надзвичайних ситуацій2. Це включає процедуру слідування найкращим інтересам дитини (BIP) у місцях поселення біженців.3 Коли більшість шкіл та дитячих 

установ закриті, а опікуни стикаються зі зростанням рівня стресу через переповненість місць проживання, де мешкають сім’ї, діти піддаються підвищеному ризику 

жорстокого поводження, нехтування та експлуатації. Крім того, діти можуть зіткнутися зі смертю опікуна або можуть бути роз’єднані із сім’ями з багатьох причин, 

наприклад, через заходи стримування, пов’язані з COVID-19. Через те, що у громаді ці ризики часто приховані та непомітні, через нові обмеження,  пов’язані з 

COVID-19, соціальним працівникам може бути ще складніше виявити вразливих дітей, адже особисті відвідування або інші форми спостереження недоступні. 

Таким чином, в найбільш невідкладних випадках у межах наявного навантаження необхідно надати тривалу підтримку за допомогою адаптованих заходів, та 

відповідних заходів реагування на нові ризики сфери захисту дітей та на нові переживання, пов’язані з пандемією.  

Цей документ ґрунтується на інформації щодо наявних дій з питань реагування у декількох країнах та робочих групах із ведення випадків. Він надає 

міркування щодо адаптації втручань, що стосуються захисту дітей, до пандемії COVID-19, та може бути використаний для кращого розуміння важливої ролі 

ведення випадків в надзвичайних ситуаціях. У таблиці нижче наведено пропозиції щодо планів у разі виникнення надзвичайних ситуацій та адаптованих дій для 

кожного з восьми аспектів ведення випадків.4 У ньому описані пріоритетні дії, які слід розглянути, щоб надалі надавати підтримку у найбільш уразливих випадках 

та реагувати на нові випадки, що виникли під час спалаху. Навіть якщо поточна ситуація з доступом до сімей не суттєво впливає на ваш контекст, важливо, щоб 

органи, відповідальні за ведення випадків, заздалегідь оцінили потенціальні проблеми, що виникають в разі обмеженого доступу до дітей та сімей внаслідок 

пандемії COVID-19. 

 

 

Технічної записки із захисту дітей під час пандемії COVID-19 (в.2

                                                           
1 Пропоноване цитування: Альянс із захисту дітей у гуманітарних діях, Вказівки з ведення випадків, що стосуються дітей, під час COVID-19, червень 2020 року 
2 Стандарт 18 (Ведення випадків): Мінімальні стандарти захисту дітей у гуманітарних стандартах (2-е видання, 2019 р.) Альянс із захисту дітей у гуманітарних діях 
3 Процедура слідування найкращим інтересам дитини (BIP), яка є частиною ширшої системи ведення випадків у роботі з біженцями. 
4 На основі Глобальних настанов щодо оцінки якості ведення випадку (2019), Робоча група з ведення випадків, Альянс із захисту дітей у гуманітарних діях. 

Ці вказівки були розроблені Робочою групою з ведення справ Альянсу із захисту дітей в гуманітарній діяльності, і є додатком до Технічної 
записки з захисту дітей під час пандемії COVID-19 

https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch006_006
https://www.refworld.org/pdfid/5c18d7254.pdf
https://casemanagement.alliancecpha.org/en/monitoring-evaluating-quality-case-management
https://alliancecpha.org/en/child-protection-hub/case-management-task-force


 

РЕАГУВАННЯ НА ПАНДЕМІЮ ТА ВЕДЕННЯ ВИПАДКІВ: ОСНОВНІ ДІЇ 

Пристосуйте критерії визначення пріоритетності випадків згідно до ситуації з COVID-19 та урядової політики в країні. Визначте рівні ризику для поточних та нових 

випадків у сфері захисту дітей. У місцях розміщення біженців, слід враховувати дітей, для яких необхідним є процес визначення найкращих інтересів (BID). 

Поточне навантаження 

Перегляньте поточне навантаження та визначте нові рівні ризику з огляду на ситуацію з COVID-19. Надавайте пріоритет випадкам високого ризику. Див. 

Таблицю потоків персональних взаємодій у веденні випадків, що стосуються захисту дітей;  Міжвідомче керівництво з ведення випадків в умовах соціального 

дистанціювання, приклад Лівану, а також Дерево рішень Міжнародного  комітету спасіння щодо дистанційного ведення випадків. 

Для усіх 

випадків 

Керівництво має призначити зустріч із спеціалістом, який веде випадки; разом вони мають переглянути та визначити пріоритетність усіх 

випадків, що знаходяться у роботі. Такі зустрічі можуть відбуватися дистанційно, якщо видано наказ «залишатися вдома», або особисто, якщо 

це можливо. Почніть з випадків з високим ступенем ризику. Для визначення пріоритетності, використовуйте наведені нижче питання: 

 В якій ситуації дитина знаходиться зараз? Чи відбулися якісь незначні чи серйозні зміни, які негативно впливають на дитину та/або її 

опікунів внаслідок пандемії? 

 Яка ймовірність того, що безпека та добробут дитини погіршаться внаслідок поточної кризи? (Визначте конкретні ризики та, якщо це 

можливо, задокументуйте їх.) 

 Якого типу підтримки потребує дитина, та як забезпечити безпеку спеціалістові з ведення випадків та дитини під час кожної дії, що визнана 

пріоритетною? (задокументуйте все у плані ведення випадку, якщо це можливо.) 

Здійснення соціального супроводу може потребувати змін у залежності від рівня кризи у вашому контексті. Слід враховувати наступні варіанти 

адаптації: 

 Продовжуйте зустрічі віч-на-віч, лише якщо це безпечно та доцільно. Якщо запланована зустріч віч-на-віч, забезпечте учасників засобами 

індивідуального захисту (ЗІЗ), заздалегідь зателефонуйте родині, спитайте, чи є у дитини, опікуна чи будь-якого члена родини симптоми 

COVID-19, чи вважають вони, що зазнали впливу вірусу. Якщо працівник не може відвідати місце проживання дитини, призначте 

альтернативне безпечне місце для зустрічей, бажано на вулиці або в добре провітрюваному приміщенні. 

 Використовуйте телефонний зв’язок, якщо це доступно дитині та/або опікуну, як доповнення до відвідувань або  як альтернативу 

відвідуванням. 

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1TxKgBFfuAPCUJkH5_TaiEaAChr1dUlYF
https://drive.google.com/open?id=1YNstebz17LOvXd4KlSk0pgKwU7eKAYQO
https://drive.google.com/open?id=1YNstebz17LOvXd4KlSk0pgKwU7eKAYQO
https://drive.google.com/file/d/1v5b_rgzC2xCkzsc4mBqIm8Pn-chjX0gM/view?usp=sharing
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control


 
 

Реагування на пандемію та ведення випадків: Основні дії, продовження 

Для всіх 

випадків, 

продовження 

 Працюйте з довіреними членами громади, волонтерами або членами комітету з захисту дітей, щоб провести повторні 

зустрічі, якщо це безпечно та доречно. 

 Створіть або оновіть плани безпеки для дитини та/або опікуна та/або дорослої довіреної особи. 

 Визначте, які ресурси потрібні для впровадження запропонованих змін (наприклад, поповнення телефонного рахунку, 

матеріали психосоціальної підтримки (PSS), дозволи на переміщення, контакти служб перенаправлення, тощо). 

 Виділіть резервного працівника для роботи зі випадками, щоб, якщо основний працівник з ведення випадків захворіє або 

не зможе продовжувати надавати послуги, резервний працівник був готовий здійснювати підтримку. 

Якщо спосіб ведення випадків змінюється під час пандемії COVID-19, задокументуйте новий спосіб надання послуг і включіть 

його як додаток до стандартних операційних процедур надання соціального супроводу (SOP). 

Для випадків з 

групи високого 

ступеня ризику 

Продовжуйте ведення всіх випадків високого ступеня ризику. Якщо це безпечно для фахівців з ведення випадків та у наявності 

є засоби індивідуального захисту, проводьте зустрічі віч-на-віч із тими, чиї випадки є найневідкладнішими або небезпечними 

для життя. Якщо урядами встановлено обмеження пересування, команди з ведення випадків та лідери країни мають 

клопотати, щоб  органи влади надали дозвіл на безпечний доступ до випадків із високим рівнем ризику, або допомогли 

визначити того, хто в уряді чи іншому агентстві із захисту дітей може надати негайну підтримку. 

Розгляньте можливість представити дитину та/або довірену дорослу особу резервному фахівцеві із соціального супроводу на 

випадок, якщо є необхідність тимчасово передати випадки з високим рівнем ризику, тоді як основний фахівець з ведення 

випадків одужує від хвороби, потребує відпустки, щоб піклуватися про когось хворого або не може продовжувати надавати 

послуги з ведення випадків через обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19 (це може включати неможливість забезпечити 

конфіденційність, якщо ви працюєте з дому, відсутність мобільності тощо). Керівник та спеціаліст з ведення випадків мають 

прийняти рішення щодо того, як резервний фахівець може безпечно отримати доступ до інформації про випадки протягом 

періоду його роботи. 

Для випадків 

середнього і 

низького 

ступеня ризику 

Спираючись на оцінку потреб, необхідно переглянути та сортувати за пріоритетом випадки середнього та низького ступеня 

ризику. Дитині та/або опікуну, та/або дорослій довіреній особі необхідно надати доступ до фахівців з соціального супроводу та 

їхню контактну інформацію. За необхідності забезпечте подальше спостереження телефоном та дослідіть можливості надання 

безпечної підтримки безпосередньо в громаді. 

 

  

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Boay6f_nb49lJJIM52YSzPy6sRDB6eM3


 
 

Реагування на пандемію та ведення випадків: Основні дії, продовження 

Нові випадки 

Адаптуйте критерії надання послуг з ведення випадків, щоб вони враховували: 

 Сім’ї/дітей, що зазнають безпосереднього впливу COVID-19: посилюється страждання дітей та сімей,  вони втрачають засоби до існування; діти можуть бути 

роз’єднані  з сім’єю, ізольовані без відповідного догляду (залишитися самі вдома через хворобу опікунів, бути відправленими в обсервацію або лікувальний 

центр); діти можуть стати сиротами (смерть батьків/опікуна через хворобу); дитина, яка пережила хворобу, може потенційно зіткнутися із несприйняттям в 

сім’ї чи громаді. 

 Сім’ї/дітей, що опосередковано постраждали від COVID-19: підвищується ризик домашнього насильства, сексуального та ґендерно зумовленого 

насильства; частішими стають випадки дитячого шлюбу та підліткової вагітності; зростає ризик торгівлі людьми; виникають підвищені ризики для дітей чи 

опікунів з інвалідністю та/або хронічними захворюваннями, дитячої праці, дітей мігрантів, дітей, які проживають на вулиці чи в закладах догляду, дітей, що 

залучені до збройних сил чи збройних угрупувань, та дітей, позбавлених волі (наприклад, дітей, що знаходяться під вартою). 

Встановіть чіткі протоколи, які є специфічними для ситуації з пандемією COVID-19 у кожному місці для виявлення та прийому нових випадків 

(регулярно переглядайте та оновлюйте протоколи). Важливо врахувати, як забезпечуватиметься конфіденційність, якщо будуть використані нові 

способи для виявлення випадків. 

Відповідні ресурси для реагування у сфері ведення випадків 

 Керівництво Альянсу із захисту дітей у гуманітарних діях: Захист дітей під час спалахів інфекційних хвороб (стор. 18 та 19): Підсумок та вказівки щодо 

(додаткових) ризиків захисту, які можуть виникнути під час спалаху інфекційних захворювань для  1) інфекційних захворювань, які не потребують карантину та 

ізоляції, та 2) інфекційних захворювань, які потребують карантину та ізоляції 

 Технічна примітка Альянсу із захисту дітей: Захист дітей під час пандемії коронавірусу (в.2): Огляд ризиків, що представляє собою COVID-19, й пов'язані з 

ним заходи контролю, та причини виникнення ризиків 

 Технічна записка Альянсу із захисту дітей щодо COVID 19: Захист дітей від насильства, жорстокого поводження, нехтування вдома  

 Save the Children Захист дітей: Вказівки щодо COVID для дітей, позбавлених волі 

 Міжнародна федерація соціальних працівників: Етичне прийняття рішень під час пандемії COVID-19 

 Girls not Brides (Дівчата не наречені) COVID-19 та діти, ранні та примусові шлюби: План дій 

 План захисту та ГН: Вказівки щодо підготовки та контрольний список готовності до ситуацій щодо ведення випадків 

 Watchlist: Інформаційний бюлетень про вплив COVID-19 на дітей, що живуть в умовах збройного конфлікту 

 Maestral International: Керівні принципи щодо віддаленого моніторингу дітей, їхніх сімей та інтернатних закладів під час пандемії COVID-19 

https://alliancecpha.org/en/covid19childlabour
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Boay6f_nb49lJJIM52YSzPy6sRDB6eM3
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/protection-children-during-covid-19-pandemic-children-and
https://cpie.info/cafaag_covid
https://cpie.info/cafaag_covid
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/technical-note-covid-19-and-children-deprived-their-liberty
https://drive.google.com/open?id=1QfOLM5yATV0Nzhi5DVUpbtIpoaCy-Yyl
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/guidance-note-protection-children-during-infectious-disease
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/guidance-note-protection-children-during-infectious-disease
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/guidance-note-protection-children-during-infectious-disease
https://alliancecpha.org/en/COVD19
https://alliancecpha.org/en/COVD19
https://www.alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/covid-19-protecting-children-violence-abuse-and-neglect-home
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Boay6f_nb49lJJIM52YSzPy6sRDB6eM3
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Boay6f_nb49lJJIM52YSzPy6sRDB6eM3
https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-and-child-early-and-forced-marriage_FINAL.pdf
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Boay6f_nb49lJJIM52YSzPy6sRDB6eM3
https://watchlist.org/publications/factsheet-on-the-impacts-of-covid-19-on-children-in-armed-conflict/
https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/2020-05/Guidance%20for%20virtual%20caseload%20monitoring.pdf


 
 

 

ПРОЦЕС ВЕДЕННЯ ВИПАДКІВ: ОСНОВНІ ДІЇ 

Етапи процесу ведення випадків залишаються незмінними, але підхід та способи впровадження виконання кожного етапу слід переглянути, щоб вони 

були більш гнучкими та адаптованими відповідно до контексту та місця. 

Під час будь-якої взаємодії з дітьми/опікунами/дорослими довіреними особами, фахівцями з ведення випадків та керівниками слід: 

 Дізнатися про стан здоров’я членів родини до або на початку взаємодії. Якщо хтось нездужає, перенаправте його до постачальника медичних послуг. 

 Повідомити про найважливіші служби та будь-які зміни в домовленостях щодо ведення випадків, запевнити клієнтів, що вони матимуть контакт із фахівцем з 

ведення випадків та їх будуть постійно тримати в курсі. 

 Сприяти розповсюдженню серед дітей та сімей повідомлень щодо особистої гігієни, безпеки, соціального/фізичного дистанціювання тощо, які б були 

адаптованими до віку та статі, й прийнятними для осіб інвалідністю. 

 Сприяти психічному здоров’ю та психосоціальному добробуту дітей та опікунів (див. відповідні ресурси нижче). 

 Надавати ключові повідомлення та поради батькам, орієнтовані на зменшення рівня стресу, розвиток дитини, соціальне та емоційне навчання, безпеку, 

доступ до послуг тощо. 

 Інформувати дітей та сім’ї про те, чого очікувати далі, та про те, як ви будете надалі продовжувати спілкування . 

 У взаємодії з дитиною розробити або оновити плани безпеки, включаючи те до кого звернутися і як зв’язатися з тим, кому вона довіряє, якщо їй заподіяли 

шкоду. 

 Документувати всі взаємодії з дитиною/опікуном/дорослим, коли це безпечно та доцільно (див. Управління інформацією нижче). 

 Переконатись, що діти та опікуни знають, як зв’язатися із фахівцем з ведення випадків у разі виникнення надзвичайної ситуації. 

 

 

  

https://www.dropbox.com/sh/z6xf84y4cb65mzt/AACtX9_TitGi_K0ihn0DY3AFa?dl=0


 
 

Процес ведення випадків: Основні дії, продовження 

Відповідні ресурси з процесу ведення випадків 

 Психосоціальний центр Міжнародної федерації Червоного хреста: Дистанційна перша психологічна допомога під час COVID-19 

 Save the Children Навчальний посібник з психологічної допомоги для осіб, які працюють з дітьми включає сесії 7 та 8 з питань спілкування з дітьми та сесію 

9 про спілкування з опікунами. 

 ПЗПСПС ЮНІСЕФ (Квітень 2020): Оперативні вказівки COVID-19 щодо впровадження та адаптації заходів ПЗПСП 

 R2HC Надання психологічної допомоги дітям телефоном: Керівництво визначає основні принципи надання психологічної терапії дітям телефоном  

 Save the Children: 10 речей, які ви повинні знати про COVID-19 та людей з інвалідністю 

 Міжнародний альянс з інвалідності (Березень 2020): щодо інклюзивного реагування на пандемію COVID 19  

 ЮНІСЕФ Не лише гарячі лінії та мобільні телефони: Надання послуг щодо гендерно зумовленого насильства під час пандемії COVID-19 

 Child Helpline International (не стосується окремо COVID-19): Навчальний модуль для консультантів гарячих ліній для дітей 

 Меню ресурсів CP AOR щодо захисту дітей під час COVID: розділ №6 ведення випадків щодо захисту дітей, адаптоване до COVID 19 

 Child and Adolescent Survivor Initiative Технічна записка щодо COVID 19: : основні міркування та практичні вказівки 

 Maestral International: міркування про ведення випадків щодо дітей, яким загрожує роз’єднання із сім’ями, включаючи нещодавно возз’єднаних із 

сім’ями дітей, під час пандемії COVID-19 

 

 

  

https://pscentre.org/?resource=remote-psychological-first-aid-during-covid-19-may-2020
https://resourcecentre.savethechildren.net/document-collections/save-children-psychological-first-aid-training
https://app.mhpss.net/resource/covid-19-operational-guidance-for-implementation-and-adaptation-of-mhpss-activities-for-children-adolescents-and-families
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Boay6f_nb49lJJIM52YSzPy6sRDB6eM3
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/10-things-you-should-know-about-covid-19-and-persons-disabilities
https://www.unicef.org/documents/gender-based-violence-service-provision-during-covid-19
https://www.childhelplineinternational.org/child-helplines/tools/supporting-responding-forcibly-displaced-children/
https://www.dropbox.com/s/7xp0bmgxl1v4rcn/1.%20COVID19%20CP%20AoR%20Resource%20Menu_Working%20Doc%20March2020.docx?dl=0
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Boay6f_nb49lJJIM52YSzPy6sRDB6eM3
http://www.socialserviceworkforce.org/system/files/resource/files/Case-management-considerations-for-children-at-risk-of-separation.pdf
http://www.socialserviceworkforce.org/system/files/resource/files/Case-management-considerations-for-children-at-risk-of-separation.pdf


 
 

ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ: ОСНОВНІ ДІЇ 

Зміцнювати зв’язок між медичними та соціальними службами на національному та регіональному рівнях, а також на рівні громади, щоб просувати  

ведення справ із захисту дітей від ризиків та проблем, пов’язаних із захистом дитини від COVID 19, зокрема для виявлення та надання послуг захисту дітям, 

яким загрожує розлука з опікунами через госпіталізацію або смерть опікуна чи доглядача. 

 Координуйте зусилля з здійснюйте підтримку  у наданні послуг соціального захисту для родин у економічно скрутному становищі, які постраждали від 

COVID-19. Це може включати надання екстреної грошової та ваучерної підтримки за допомогою служб ведення випадків до того часу, коли випадки будуть 

охоплені системою соціального захисту (див. Розділ CVA нижче). 

 Для дітей-біженців або дітей, які шукають притулку, виступайте за доступ до послуг соціального захисту незалежно від їхнього статусу в країні. 

Виступайте за те, щоб послуги з ведення випадків вважалися однією з найважливіших частин реагування на пандемію COVID-19; фахівцям з ведення випадків, 

що входять до складу правників соціальних служб, слід надавати підтримку для подальшого спостереження за найуразливішими групами та групами з високим 

ступенем ризику, незважаючи на COVID 19. 

Наполягайте, щоб уряди, визнали працівників соціальних служб та гуманітарний персонал із захисту дітей, оплачуваний чи неоплачуваний, професійний чи 

добровільний, працівниками первинної необхідності. 

Відстоюйте збільшення чисельності працівників соціальних служб у лікарнях та медичних центрах для виявлення та кращого захисту дітей, відокремлених від 

основних опікунів, дітей, які зазнали жорстокого ставлення чи нехтування, та дітей без відповідного догляду. 

Наполягайте, щоб уряди та інші агенції  включили сферу захисту дітей до планування бюджету, а також надали фахівцям з ведення випадків засоби 

індивідуального захисту та підготовку з питань зменшення ризику. 

Наполягайте, щоб уряди включили тренінги щодо ризиків, викликаних COVID-19,  для захисту дітей у плани підготовки персоналу системи охорони 

здоров’я, освіти та соціальних служб, охоплюючи питання запобігання сексуальній експлуатації та жорстокому поводженню та безпечне повідомлення про 

проблеми. 

 

  

https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/the_alliance_covid_19_brief_version_1.pdf?file=1&amp;type=node&amp;id=37184
https://www.dropbox.com/s/xe26grie2eo5isx/CP%20AoR%20COVID-19%20and%20Child%20Protection%20Key%20Messages%20for%20Governments.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xe26grie2eo5isx/CP%20AoR%20COVID-19%20and%20Child%20Protection%20Key%20Messages%20for%20Governments.pdf?dl=0
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-technical-note-protection-sexual-exploitation-and-abuse-psea-during-covid-19-response
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-technical-note-protection-sexual-exploitation-and-abuse-psea-during-covid-19-response


 
 

Зміцнення системи захисту дітей: Основні дії, продовження. 

Відповідні ресурси про зміцнення системи захисту дітей 

 Альянс із захисту дітей та Альтернативний догляд: заходи негайного реагування 

 Ресурси захисту CP AOR: координація захисту дітей під час реагування на пандемію COVID 19 

 

 

  

https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/protection-children-during-covid-19-pandemic-children-and
https://www.dropbox.com/s/xe26grie2eo5isx/CP%20AoR%20COVID-19%20and%20Child%20Protection%20Key%20Messages%20for%20Governments.pdf?dl=0


 
 

СПІВПРАЦЯ ТА КООРДИНАЦІЯ: ОСНОВНІ ДІЇ 

Картування 

послуг та шляхи 

перенаправлення 

Оновіть карту послуг галузей, охоплюючи оновлення про адаптовані послуги із захисту дітей та інші послуги, які можуть користуватися 

більшим попитом під час COVID-19 (охорона здоров'я; альтернативна допомога; послуги підтримки в громаді; грошова допомога; 

водопостачання, санітарія та гігієна; харчування; гендерно зумовлене насильство; юридичні послуги; непродовольчі товари тощо).  

Оновіть існуючі шляхи перенаправлення на місцевому та національному рівнях, де це доречно, у співпраці з контактними центрами громади 

та місцевими організаціями/агенціями. Додайте примітки до послуг (охорони здоров’я, гігієни, харчування, захисту тощо), які можуть 

закритися, вповільнитися або змінитися через пандемію. 

Оскільки створюються або розширюються ізолятори, карантинні підрозділи та польові лікувальні центри, розробіть внутрішні системи 

оперативних процедур та протоколи перенаправлення для забезпечення того, щоб медичний персонал (працівники приймальних відділень, 

персонал, відповідальний за відстеження контактів, та персонал спостереження) був навчений безпечно ідентифікувати та перенаправляти 

дітей з груп ризику чи дітей, які зазнали насильства, зловживань, експлуатації та/або нехтування. Посилання CPMS Pillar 4: Робота в секторах 

для отримання додаткових рекомендацій. 

Перенаправлення для випадків COVID-19 має 2 напрямки: 

 Суб’єкти захисту дітей  Суб’єкти охорони здоров’я: агенції системи захисту дітей необхідно мають отримувати інформацію щодо 

зміни та адаптації шляхів перенаправлення системи охорони здоров’я у випадку, якщо в родині запідозрено випадок COVID-19. 

Примітка: проконсультуйтеся з координатором робочої групи з питань захисту дітей для отримання найновішої інформації про 

перенаправлення в системі охорони здоров’я. 

 Суб’єкти охорони здоров’я  Суб’єкти захисту дітей: Агентства системи охорони здоров’я мають своєчасно повідомляти суб’єктів 

захисту дітей, коли вони контактують з дитиною, про підозру випадку насильства, жорстокого поводження, нехтування, експлуатації 

та/або розлуки або втрати сім'ї. Шляхи перенаправлення потрібно оновлювати щотижня із зазначенням кількості фахівців із ведення 

випадків, що працюють в агенції, та контактних даних для перенаправлення. 

 

Здійснюйте координацію з секторами охорони здоров’я, гігієни та ГН для поширення ключових повідомлень щодо захисту дітей серед дітей 

та опікунів. Ключові повідомлення щодо захисту дітей мають не тільки зосереджуватись на COVID-19, але й включати інформацію щодо 

зменшення ризиків у сфері захисту дітей. 

Здійснюйте підготовку працівників системи охорони здоров’я, освіти, харчування та послуг гігієни щодо ризиків, пов’язаних із захистом дітей 

від COVID-19, та адаптованих шляхів безпечного виявлення випадків та перенаправлення 

  

https://drive.google.com/open?id=1GjoFxQRT1fjpsshC1v_UJ0OcLOxrO6pr
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch007
https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch007


 
 

Співпраця та координація: Основні дії, продовження. 

Залучення 

громади та 

співпраця з  

нею 

Тісно співпрацюйте з існуючими в громаді групами захисту дітей та контактними центрами, які вже мають довіру громади, для виявлення та 

перенаправлення нових випадків. Якщо внаслідок ситуації з COVID-19 з’являються нові координатори, переконайтесь, що вони проходять 

навчання з основ захисту дітей та основних принципів, а також з безпечного виявлення та перенаправлення.  

 

Забезпечте, щоб групи та координатори громад мали точну інформацію про ризики, які COVID-19 може становити для дівчат та хлопців, 

охоплюючи основні факти, такі як симптоми та способи передачі, щоб вони могли виявляти та безпечно перенаправляти дітей, а також 

боротися з міфами, що стигматизують дітей, в яких діагностовано COVID-19. 
 

Діліться оновленою інформацією (відображення шляхів перенаправлення та служб) з членами громади; впевніться, що шляхи 

перенаправлення є зрозумілими (наприклад, використовуйте просту, зрозумілу мову та зображення, надайте переклад всіма актуальними 

мовами). 

Уточніть ролі відповідних громадських груп та координаторів підтримки дітей (наприклад, підвищення обізнаності, моніторинг основних 

ризиків для захисту дітей, спостереження та підтримка випадків, домашні візити тощо). Примітка. Може виникнути необхідність у 

контактних центрах для виявлення та надання основної підтримки дітям, які були відокремлені від основного опікуна через прийняття 

опікуна на лікування. 

 

Переконайтесь, що групи/спільноти, орієнтовані на громаду, узгодили канали комунікації та знають, як зв’язатися з фахівцем з ведення 

випадків та/або командою з ведення випадків. 

Переконайтесь, що протоколи зараження, профілактики та контролю (IPC) існують у всіх офісах на місцях та закладах. Переконайтеся, що у 

фахівців з ведення випадків та працівників/волонтерів на базі громади є доступ до можливості миття рук, засобів для дезінфекції рук та всіх 

матеріалів, викладених у національній політиці охорони здоров’я (наприклад, рукавички, маски тощо), яких вони потребують для подальшого 

надання підтримки.  

 

  

https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch003_002
https://www.dropbox.com/s/85r6e96ogt69b1s/Social%20stigma%20associated%20with%20the%20coronavirus%20disease%202019%20%28COVID-19%29.pdf?dl=0
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/protection-children-during-covid-19-pandemic-children-and


 
 

Співпраця та координація: Основні дії, продовження. 

Міжвідомча 

координація 

Координуйте з іншими суб'єктами ведення випадків (за допомогою Робочої групи з ведення випадків (CMTF) або іншої координаційної 

групи із ЗД) для розподілу потенційних нових навантажень випадків за місцеположеннями та досвідом, а також для адаптації шляхів 

перенаправлення, протоколів та ресурсів перенаправлення. 

Координуйте з органами влади та забезпечте співпрацю в умовах обмеження пересування та подорожей, одночасно виступаючи за те, щоб 

послуги все ще надавались до дітей, які піддаються найбільшій небезпеці насильства, жорстокого поводження, експлуатації та нехтування. 

Координуйте з урядовими органами та гуманітарними організаціями в країні, щоб зрозуміти масштаби та глибину впливу пандемії COVID-19. 

Координуйте з суб’єктами охорони здоров’я для відповідного та своєчасного реагування на питання захисту дітей та ризики, спричинені 

пандемією COVID-19 (в ідеалі послуги з ведення випадків щодо захисту дітей (CPCM) повинно бути інтегроване у процес реагування в сфері 

ЗД). 

Координуйте - через робочу групу/працівників з питань ведення випадків та/або координаційну групу з питань захисту дітей, якщо вони 

існують в країні - підтримку спільних дій. Залучайте або співпрацюйте з координаційною групою з ГН, якщо це доречно. 

У місцях розміщення біженців, де національні BIP не функціонують або слабкі, визначте членів колегії BIP, які можуть безпечно та 

конфіденційно брати участь у засіданнях групи BIP дистанційно. 

Відповідні ресурси із співпраці та координації 

 Стандарт 17 CPMS: Підходи на рівні громади 

 Спеціальна група на рівні захисту дітей при COVID-19: робота з громадами, щоб захистити дітей  

 

  

https://handbook.spherestandards.org/en/cpms/#ch006_005
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Boay6f_nb49lJJIM52YSzPy6sRDB6eM3


 
 

ПЕРСОНАЛ І МОЖЛИВОСТІ: ОСНОВН ДІЇ 

Добробут 
персоналу 

Визнайте пріоритетність охорони здоров’я, безпеки, охорони психічного здоров’я та психосоціального добробуту команди з ведення випадків.  

Забезпечте просування, пріоритетність та сприяння для стратегій догляду за собою та турботи про персонал для фахівців з ведення випадків. 

Для отримання додаткової інформації, дивіться Міркування ВООЗ щодо захисту психічного здоров’я та Оперативні вказівки ПЗПСП ЮНІСЕФ 

щодо COVID-19. 

 Надавайте командам регулярну, оновлену інформацію лише з перевірених джерел, таких як ВООЗ, та обмежте обсяг надаваної 

інформації, щоб уникнути перевантаження. 

 Переконайтесь, що фахівці з ведення випадків повністю розуміють інформацію, якою вони володіють, і мають можливість ставити 

питання. 

 Зміцніть або створіть систему зв’язку у надзвичайних ситуаціях (наприклад, список телефонних номерів) та переконайтесь, що канали 

зв’язку є зрозумілими для всіх членів команди. 

 Переконайтесь, що всі члени команди мають чітку контактну інформацію про те, до кого звертатися, якщо це необхідно. 

 Створіть систему дружньої підтримки серед членів команди (на додачу до регулярного проведення супервізій), заохочуйте їх 

підтримувати один одного та не боятися висловлювати занепокоєння щодо когось. 

 Створіть план для команди з ведення випадків щодо того, як отримати доступ до інформації, якщо фахівець з ведення випадків або 

керівник захворів або потребує самоізоляції. 

 Забезпечте систему ротації персоналу, щоб надати їм можливість відпочити та присвятити час власним життєвим ситуаціям. 

Попрацюйте з командами з ведення випадків, щоб визначити найкращі дистанційні способи підтримки мотивації та згуртованості команди. 

Діліться ресурсами боротьби зі стресом та емоційного благополуччя з персоналом (тобто, прості щоденні заняття, присвячені турботі про себе, 

матеріали/посилання або телефонні номери для доступу до психологічної підтримки тощо). 

Дозвольте фахівцям з ведення випадків структурувати їхній час навколо додаткових обов’язків та брати вихідні або лікарняні у разі хвороби. 

 

  

https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/social-service-workforce-safety-and-wellness-during-covid-19
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf
https://app.mhpss.net/resource/covid-19-operational-guidance-for-implementation-and-adaptation-of-mhpss-activities-for-children-adolescents-and-families
https://app.mhpss.net/resource/covid-19-operational-guidance-for-implementation-and-adaptation-of-mhpss-activities-for-children-adolescents-and-families


 
 

Персонал і можливості: Основні дії, продовження 

Зараження, 
профілактика і 
контроль (IPC) 

Забезпечте наявність засобів індивідуального захисту та спонукайте фахівців з ведення випадків та перекладачів використовувати їх (див. 
Розділ про достатню кількість ресурсів нижче), якщо це доречно. 

Якщо засоби індивідуального захисту надаються, переконайтесь, що фахівці з ведення випадків отримають належну підготовку з правильного 
використання обладнання. 

Якщо для безпечного проведення особистих візитів до клієнтів не вистачає відповідних засобів захисту, слід визначити альтернативи віддаленої 
підтримки. 

Слідкуйте за тим, щоб персонал та клієнти не піддавалися подальшому ризику через проводження візитів. 

Всі фахівці з ведення випадків ПОВИННІ: 

 Мати засіб для дезінфекції рук та дотримуватись національних рекомендацій (наприклад, носіння маски). 

 Мити/обробляти дезінфекційним засобом руки часто перед, під час та після будь-якого відвідування дому чи громади. 

 Якщо безконтактні термометри доступні та вважаються підходящими для використання, перевірте температуру тих, хто звертається до 
вашої організації за послугами або під час  здійснення домашніх візитів.5 

 Дотримуйтесь та сприяйте дотриманню соціальної дистанції (безпечна відстань 2 м або відповідно до національних вказівок) та, якщо 
можливо, проводьте візити на вулиці, у відкритому, безпечному, добре провітрюваному місці, а не в приміщенні. Разом із технічними 
радниками/спеціалістами розгляньте, які типи випадків можна було б вести таким чином, не порушуючи конфіденційність. 

 Залишайтеся вдома, якщо ви захворіли, або хтось у вашому домогосподарстві хворий. Працівники мають повідомити свого керівника, який 
повинен призначити іншого фахівця з ведення випадків для підтримки дітей та сімей, що про них дбають. 

 Зверніться до лікаря, якщо у вас лихоманка, кашель та ускладнене дихання. 

 

  

                                                           
5 Проконсультуйтеся з програмами охорони здоров’я щодо того, чи пропонується цей протокол у вашому контексті. Зауважте, що використання безконтактного термометру може 
лякати  тих, хто ніколи його не бачив, особливо дітей. Тому може знадобитися провести деякі заходи з підвищення обізнаності та спілкування з приводу безконтактних 
термометрів, щоб люди знали, чого чекати і не лякалися. 



 
 

Персонал і можливості: Основні дії, продовження 

Нагляд та 

коучінг 

Визначте підходи для продовження індивідуальних супервізій та зустрічей з ведення випадків дистанційно, наприклад, телефоном (див. 

Керівництво з проведення супервізій віддалено та контрольний список), через Skype, WhatsApp, Microsoft Teams, тощо. Надайте інструменти, 

навчання та коачінг для підтримки у форматі «рівний-рівному» для працівників, які працюють в одному місці. 

Оцініть, наскільки безпечно зберігаються дані за умов використання обраного методу, та переконайтесь, що весь персонал знає, як уникнути 

використання ідентифікуючої інформації, та як обговорювати делікатні питання, коли випадки обговорюються по телефону або за допомогою 

інших засобів, що не сприяють захисту даних. 

Переконайтесь, що фахівці з ведення випадків можуть спілкуватися з керівниками постійно та принаймні один раз на день. 

Посилайтесь на Пакет навчальних тренінгів та супервізій у галузі ведення випадків, розроблений Глобальною робочою групою з ведення 

випадків, та адаптуйте відповідний матеріал для підтримки проведення нагляду дистанційно. 

Створіть постійно функціонуючий простір (он-лайн або офлайн) для  зустрічей команд з ведення випадків та індивідуальних супервізій, щоб 

обговорити самопочуття, включаючи ознаки стресу та засоби турботи про себе. Дайте фахівцям з ведення випадків час поговорити про їхні 

проблеми, потреби та ідеї. 

 

  

https://pscentre.org/?resource=interim-guidance-supportive-supervision-for-volunteers-providing-mental-health-and-psychosocial-support-during-covid-19
https://drive.google.com/file/d/14c-X6KETUmCiAYwBQBMnOfvZCD47WEVE/view
https://www.alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/case-management-supervision-and-coaching-training-package-0


 
 

Персонал і можливості: Основні дії, продовження 

Розвиток 

потенціалу 

Проведіть для фахівців з ведення випадків (включаючи волонтерів з громад) навчальні сесії  з основних фактів про COVID-19, охоплюючи 

симптоми, способи передачі та боротьбу з інфекцією, щоб вони могли боротися з міфами, які можуть стигматизувати дітей та їхні сім’ї. 

Навчіть фахівців з ведення випадків заходам із забезпечення власної безпеки (IPC). Також навчіть їх, як розказати про такі заходи дітям та 

їхнім сім’ям, пояснити, чому вони їх вживають, і чому діти та їхні сім’ї також повинні їх вживати.   

Якщо засоби індивідуального захисту доступні для фахівців з ведення випадків, важливо проводити навчання щодо їхнього використання 
перед видачею. 

Навчіть персонал з ведення випадків виявляти ризики захисту, які можуть виникнути при спалаху інфекційних захворювань - таких, як 
домашнє насильство та нехтування - та інклюзивному реагуванню на пандемію COVID-19. 

Навчіть фахівців з ведення випадків альтернативним способам ведення випадків та коли ці способи слід застосовувати. 

Навчіть фахівців з ведення випадків, як здійснити перехід до надання дистанційної підтримки (тобто як спілкуватися з дітьми телефоном, 
як дистанційно забезпечувати конфіденційність/захист даних, вирішувати проблеми захисту, як шукати підтримки керівника у критичних 
випадках, як керувати «гарячою лінією»). 

Навчіть членів групи з визначення найкращих інтересів дитини проводити обговорення дистанційно, адаптувати прийняття рішень до 
контексту та забезпечувати посилення конфіденційності. 

Дослідіть наявні платформи, щоб забезпечити можливості електронного навчання під час ізоляції та роботи в режимі дистанційного 
спілкування (наприклад, онлайн-курси та віртуальні тренінги для малих груп із використанням відео та обговорення для проведення 
мозкового штурму щодо поточних викликів) 

 

  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks


 
 

НЕОБХІДНІ РЕСУРСИ: ОСНОВНІ ДІЇ 

Прийміть до уваги наступні пункти (відповідно до контексту) 

 Засоби індивідуального захисту за умови необхідності особистих візитів відповідно до рекомендацій ВООЗ та національних стандартів. 

 Обладнання для спостереження та консультування на відстані (телефони, фінанси, акумулятори, сонячна батарея тощо) 

 Транспорт (якщо громадський транспорт більше не доступний та/або не є безпечним для перевезення) 

 Перекладачі (якщо це актуально) 

 Відповідні пристрої (смартфони, комп’ютери, планшети) та підключення до Інтернету (якщо він доступний), коли використовуються онлайн-

платформи, такі як Skype, Teams, Zoom або GoToMeeting 

Допомога з готівкою та ваучерами (CVA): Якщо ринки та послуги все ще функціонують, сприяйте швидкій виплаті грошових грантів для найбільш вразливих 

постраждалих родин. Співпрацюйте з органами, що відповідають за виділення готівкових коштів у країні, щоб впевнитися, що була проведена належна оцінка, а 

виділення коштів є безпечним та доречним способом задоволення основних потреб родини. Надавайте пріоритет дітям, опікуни яких втратили засоби до 

існування через ситуацію з пандемією COVID-19, і розглядайте можливість переказу необмежених грошових коштів та/або надання ваучерів на суму, що 

дорівнює сумі прожиткового мінімуму, що покриває потреби родини. Віддавайте перевагу необмеженому наданню грошових коштів; однак, у певних випадках 

можуть бути встановлені умови або обмеження щодо надання фінансової допомоги, які відповідають інтересам дитини. Щоб система надання грошової 

допомоги не виключала допомогу дітям без супроводу чи дітям, роз’єднаним з сім’єю, розглядайте питання надання коштів через прийомні сім’ї. 

Послуги гігієни (WASH)/Надання непродовольчих товарів (NFI)/Харчування/Надання притулку: Якщо ринки та постачальники послуг не працюють, а сім’ї 

відокремлені, команди з ведення випадків щодо захисту дітей повинні оновити карту доступних послуг та координувати діяльність з наявними суб’єктами, щоб 

забезпечити задоволення основних потреб на рівні родини (гігієна, притулок, продукти харчування та непродовольчі товари). Якщо перенаправлення не 

працює, а визначена родина не може отримати своєчасну, істотну підтримку від конкретного сектора, фахівець з ведення випадків повинен оцінити критичні 

потреби та розглянути прямі способи доставки. 

Примітка: Для того, щоб надавати дитячі суміші родичам дитини, фахівці з питань захисту дітей мають пройти спеціальну підготовку. Надання 

сумішей без підготовки може завдати шкоди дітям або порушити ланцюги поставок на рівні країни. Координуйте дії з професіоналами з питань 

харчування щодо будь-яких запитів на дитячу суміш. 

Розгляньте можливість надання фахівцям з ведення випадків доступу до фонду з ведення випадків у надзвичайних ситуаціях, особливо якщо вони не можуть 

отримати доступ до офісу. Ця потреба, ймовірно, зросте, оскільки система надання послуг стає перевантаженою/обмеженою для дітей та їхніх сімей.  

 

  



 
 

Відповідні ресурси: Основні дії, продовження. 

Відповідні посилання з теми відповідних ресурсів 

 Всесвітня продовольча програма (World Food Programme): Вказівки щодо переказу грошових коштів під час пандемії СOVID 19 

 Готівкова та ваучерна допомога під час пандемії COVID-19: список підказок щодо міркувань безпеки 

 Глобальний кластер захисту (Global Protection Cluster): список підказок щодо захисту дітей та втручань, пов’язаних з наданням грошових коштів  

 Save the Children: інтегрована система фінансової допомоги та захист дітей під час пандемії COVID 19 

 

  

https://fscluster.org/sites/default/files/documents/wfp-guidance_for_cash-based_transfers_in_the_context_of_the_covid-19_outbreak1_1.pdf
https://docs.google.com/document/d/13LjOpPVkjd7UAk4Ja_Bmcno6VUqslKTi1-R6-dRzul4/edit
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Boay6f_nb49lJJIM52YSzPy6sRDB6eM3


 
 

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ: ОСНОВНІ ДІЇ 

Документи 

 Переконайтеся, що реєстрація випадків та форми початкового оцінювання включають пункти «критичний стан здоров’я» або «карантин для дитини чи 

опікуна» (якщо використовується Primero/CPIMS +, переконайтесь, що меню та форми відкориговані відповідно). 

 Перегляньте та адаптуйте міжвідомчу форму перенаправлення та переконайтеся, що працівників галузі охорони здоров’я про це поінформовані. Якщо не 

існує системи перенаправлення, сприяйте швидкому направленню до суб’єктів захисту дітей та спрощуйте цю роботу для медичного персоналу. 

 Спростіть форми, якщо інформацію потрібно збирати телефоном або з допомогою спеціально підготованих членів громади. 

 Перевірте та забезпечте постійне безпечне зберігання конфіденційної документації на всіх польових/активних ділянках. 

 Запишіть інформацію про дітей, які шукають притулку, та дітей-біженців, які не зареєстровані в національній системі надання притулку або proGres6, та 

перенаправте дитину на реєстрацію. 

Обмін інформацією 

 Перегляньте процес обміну перенаправленнями та інформацією про дітей між суб’єктами із захисту дітей та охорони здоров’я, домовтеся про 

ключову інформацію, якою необхідно поділитись, та, відповідно, оновіть форму перенаправлення. 

 Перевірте та забезпечте постійне безпечне зберігання конфіденційної документації на всіх польових/активних ділянках (наприклад, використання 

цифрової системи управління інформацією для ведення випадків, таких як Primero/CPIMS+). 

 Створіть чіткі та конфіденційні канали комунікації для постійного документування випадків та відстеження тенденцій щодо проблем захисту дітей під 

час спалаху COVID-19. 

 Діліться оновленою інформацією про перенаправлення з суб’єктами із захисту дітей та охорони здоров’я. 

Захист даних 

 Трактуйте медичну інформацію про дитину чи члена сім’ї як чутливі дані та застосовуйте найвищі стандарти захисту щодо таких даних. 

 Уникайте використання ідентифікуючої інформації або обговорення чутливих питань, якщо збираєте інформацію телефоном або за допомого інших засобів, 
що не сприяють захисту даних. 

 Перегляньте Угоду про захист даних, щоб включити умови роботи з дому для фахівців з ведення випадків та керівників. 

  

                                                           
6 proGres –  інструмент для документування інформації щодо ведення випадків біженців, який використовується УВКБ ООН та урядами деяких країн для реєстрації та ведення 
випадків, пов'язаних з біженцями та тими, хто шукає притулку. 



 
 

Управління інформацією: Основні дії, продовження 

Відповідні ресурси з управління інформацією 

 Міжвідомчий керівний комітет з CPIMS+: CPIMS з COVID-19 + інструкція щодо реагування 

 Відділ запобігання насильству та реагування на насильство IRC (квітень 2020 р.): Управління інформацією при веденні випадків в умовах пандемії COVID-19 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1G-Z-UarsrWil5pCnvykO1DMEFjoIv03N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Boay6f_nb49lJJIM52YSzPy6sRDB6eM3


 
 

МОНІТОРИНГ, ОЦІНКА, ЗВІТНІСТЬ ТА НАВЧАННЯ: ОСНОВНІ ДІЇ 

Для цілей моніторингу проводять окремий аналіз даних щодо захисту дітей та тенденцій зростання кількості випадків під час пандемії COVID-19, щоб 
поінформувати команду з програмної діяльності та повідомити про зміни потреб у захисті дітей внаслідок кризи. 

Забезпечте, наскільки це можливо, документування всіх внесених змін та підходів до ведення випадків, а також шкідливих практик для подальшого аналізу 
після пандемії. 

 


