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ЮНІСЕФ доставив гуманітарну допомогу для
потреб понад півмільйона мешканців

Полтавщини
25 Жовтень 2022
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Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив на Полтавщину критично важливу
гуманітарну допомогу на 800 000 доларів. 340 тон гуманітарного вантажу
мають покрити потреби більш як півмільйона мешканців Полтавcької
області.

Велика частина вантажу - товари медичного призначення: акушерські та
гігієнічні набори, бинти, глюкоза, інфузійні та аспіраційні помпи, портативні
реєстратори електрокардіографії, портативні апарати ультразвукової
діагностики, пульсоксиметри.

Їх розподілять cеред 35 закладів охорони здоров’я.

Пакет допомоги також включає шкільні набори, гігієнічні набори, підгузки,
високо поживне печиво та протеїн. 

А ще - порошок, мило, антисептики, мийні засоби, місткості для забору
води тощо.

Станом на жовтень 2022 року на Полтавщині проживає понад 200 тисяч





Станом на жовтень 2022 року, на Полтавщині проживає понад 200 тисяч

переселенців з інших областей, де тривають активні обстріли. Дехто з них
приїхав без нічого й терміново потребує гуманітарної підтримки, що
складається принаймні з базових речей для життя.

“Полтавщина одна з областей, які прийняли найбільше переселенців. У
нас їх понад 200 тисяч і ми ними опікуємося, як рідними, намагаємося
зробити так, щоб вони тут знайшли свій другий дім. І тому ми вдячні усім
міжнародним організаціям за допомогу в реалізації цієї місії”, - сказав
начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Гуманітарна допомога від ЮНІСЕФ допоможе якісно та швидко покрити
потреби людей, які чекають на медичну допомогу чи діагностику або
залишилися без життєво необхідних речей чи ліків.

ЮНІСЕФ висловлює вдячність Бюро гуманітарної допомоги USAID за
внесок і підтримку, яку вони надають населенню України.
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Про ЮНІСЕФ
ЮНІСЕФ у своїй діяльності відстоює права і добробут кожної дитини. Спільно з
партнерами ЮНІСЕФ працює у 190 країнах і територіях задля переведення

цього зобов'язання у площину практичних дій, докладаючи особливих зусиль
для охоплення найуразливіших і соціально виключених дітей, заради всіх дітей,

де б вони не знаходилися.

Слідкуйте за діяльністю ЮНІСЕФ у  Facebook, Instagram , Twitter та TikTok.

 

Пов'язані теми
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Стаття

Завдяки водоочисним станціям від ЮНІСЕФ підприємства критичн
Щоб підтримати містян та забезпечити роботу підприємств критичної інфраструктури,
ЮНІСЕФ встановлює водоочисні станції

Прочитати історію

Стаття

Лікарі мобільних команд ЮНІСЕФ виїжджають у села
ЮНІСЕФ запустив роботу мобільних медичних команд, щоб пацієнти з сільських
громад мали можливість отримати якісні медичні послуги в себе вдома

Прочитати історію

Стаття

Історія Каті, яка пережила обстріл у Краматорську
“Я сфотографувала маму біля краматорського вокзалу і ця світлина стала її останнім
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Головна сторінка

Підтримка батьків та дітей під час війни

Звіти і дослідження

Історії

Про ЮНІСЕФ

Прес-центр

Що ми робимо

Історія ЮНІСЕФ

Огляди гуманітарної ситуації та дій
ЮНІСЕФ

Приєднуйтесь до ЮНІСЕФ

Тендери

Партнерство з ЮНІСЕФ

Вакансії в ЮНІСЕФ

Підтримати ЮНІСЕФ

Я сфотографувала маму біля краматорського вокзалу, і ця світлина стала її останнім
фото”

Прочитати історію

Стаття

Брат і сестра із селища Чаплине відновлюються у Львові
Брат з сестрою із Чаплиного втратили маму та отримали важкі поранення внаслідок
ракетного обстрілу

Прочитати історію
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ПІДТРИМАТИ

          
Контакти

Повідомити про шахрайство або зловживання

Правова інформація
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