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Неофіційний переклад 

 

 

 

 

Посібник з запровадження заходів у сфері тваринництва в 

умовах надзвичайних ситуацій в контексті COVID-19: 

реагування на нові потреби у зв’язку з пандемією та 

перепрограмування поточних життєво важливих заходів 

 

Вступ 

Даний посібник розроблено з метою  забезпечення методичними рекомендаціями усіх 
партнерів та зацікавлених сторін, включно з урядами та учасниками всього ланцюга 
виробництва і збуту в тваринництві – передусім тих, хто працює в умовах загрози 
продовольчої небезпеки, або в умовах фактичної продовольчої небезпеки, що стала 
наслідком пандемії COVID-19. Наслідки пандемії COVID-19 відчутні в усьому світі. Для 
людей, що живуть в нестабільних ситуаціях під час перебігу уже наявних гуманітарних 
криз, пандемія може спричинити для них повномасштабну продовольчу кризу. Відтак, 
цей документ доповнює інші розроблені посібники та методичні рекомендації, у тому 
числі документ ФАО про Мінімізацію впливу COVID-19 в тваринницькому секторі 
(Mitigating the Impacts of COVID-19 on the Livestock Sector). 

До 80% такого населення забезпечують своє існування завдяки тим чи іншим формам 
сільськогосподарської діяльності. Більшість із них поєднують рослинництво і 
розведення худоби, а також неформальну зайнятість. Тваринництво становить близько 
40% світового сільськогосподарського виробництва та забезпечує засобами до 
існування та продовольством 1,3 мільярда осіб у світі. Окрім безпосередньої ролі у 
виробництві продовольства та забезпеченні доходами, тваринництво є цінним активом, 
слугуючи засобом збереження вартості, забезпеченням по кредиту та важливим 
джерелом засобів до існування на часи кризи1. Водночас, дрібні фермери все частіше 
потерпають від продовольчої небезпеки через періодичні зміни клімату, конфлікти та 
економічні спади. 

Обмеження в пересуванні, що були запроваджені як один з засобів реагування на 
COVID-19, відображаються на здатності домогосподарств, які займаються 
тваринництвом, забезпечувати себе засобами до існування. Зокрема, через обмеження 
доступу до ветеринарної допомоги, сировини, ринків, та навіть пасовищ і води. Існують 
великі ризики того, що такі категорії населення будуть вдаватися до таких негативних 
практик виживання, як продаж худоби за заниженими цінами, що матиме 
довгострокові негативні наслідки на їхню продовольчу безпеку. У короткостроковому 
періоді,  погані умови торгівлі та обмежений доступ до ринків для продажу чи купівлі 
продуктів і сировини можуть потенційно погіршити уже наявний рівень продовольчої 
небезпеки. Несприятливі умови утримання домашньої худоби – як наслідок 
обмеженого доступу до ветеринарного обслуговування та джерел кормів і фуражу – 
також матимуть негативний вплив на здоров’я та якість харчування дітей.  

Даний посібник зосереджений на надзвичайних заходах в сфері тваринництва, які 
окреслені в Посібнику та стандартах з тваринництва в умовах надзвичайних ситуацій 
(Livestock Emergency Guidelines and Standards, LEGS), а саме: наданні ветеринарної 
допомоги, доступ до кормів і води в умовах надзвичайних ситуацій, організація 
приміщень для утримання тварин, скорочення поголів’я (через збут і забій) та  заміна 

 
1 FAO 2016, Guidance note on Livestock in protracted crises: The importance of livestock for resilience-building 
and food security of crisis-affected populations. 
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поголів’я. Розглядаються ключові стандарти LEGS в частині координації та адвокації як 
базових аспектів, на яких слід зосередитися в часи кризи. 

Використання модальностей у формі готівки та з застосуванням технологій (у тому 
числі інформаційних технологій) є важливою складовою різних видів проектних 
заходів з метою покращення безпеки та своєчасності доставки сировини, продуктів та 
послуг, необхідних для ведення тваринництва, і з урахуванням керівних вказівок 
Всесвітньої організації охорони здоров’я та урядів за умов пандемії COVID-19. Дані 
рекомендації також можуть бути корисними для програмування в частині 
відслідковування активностей, їх моніторингу та оцінки. 

Цей документ розроблений завдяки активному залученню партнерів 2  підгрупи з 
тваринництва робочої групи з COVID-19 глобального кластера продовольчої безпеки. 
Передбачається, що партнери на місцях та на рівні штаб-квартир, а також усі 
зацікавлені сторони адаптують ці керівні вказівки до ланцюгів виробництва і збуту в 
тваринництві в різних контекстах і на різних стадіях виробництва за умов пандемії 
COVID-19. 

 

Передумови 

Вплив COVID-19 відчутний в усьому світі. Однак, для людей в нестабільних 
контекстах, які вже страждають від надзвичайних гуманітарних ситуацій, 
пандемія загрожує повномасштабною продовольчою кризою. 

У більшості вразливих контекстах продовольча криза виникає як наслідок 
обмежувальних заходів та економічного спаду. Тому надзвичайно важливо, щоб 
зусилля по запобіганню кризи охорони здоров’я були розширені заходами запобігання 
продовольчої кризи, наслідки якої, ймовірно, будуть довготривалими і руйнівними для 
життя постраждалих людей та забезпечення засобами до існування. 

У виданні Глобального звіту про продовольчу кризу3 2020 року наведено оцінки, що 135 
мільйонів людей зазнали гострої продовольчої безпеки в 2019 році – тобто потребували 
гуманітарної допомоги. Ще 183 мільйони опинилися на межі кризи, в умовах 
"напруженого" продовольчого забезпечення. Подальший можливі шокові заходи, як-от 
необхідні обмеження руху людей і товарів, пов'язані з запобіганням розповсюдження 
COVID-19, можуть швидко ще більше погіршити їхній статус продовольчої безпеки. 

Пандемія COVID-19 безпосередньо впливає на системи продовольчого забезпечення 
через вплив на пропозицію та попит на продукти харчування, а також опосередковано 
– через зниження купівельної спроможності, здатності виробляти та розподіляти 
харчові продукти. Це матиме диспропорційний вплив на бідні та вразливі групи. 
Домогосподарства вже постраждали від зниження їх купівельної спроможності, 
одночасно зіткнувшись із зростанням цін на деякі харчові продукти на місцевих ринках, 
недоступністю продукції через перебої в ланцюгах постачання та політикою 
стримування, що може обмежила доступ до ринків. Такі результати суттєво вплинуть на 
життя та здатність до отримання засобів до існування вразливих домогосподарств, 
залежних від виробництва продуктів харчування та зокрема тваринництва. 

Незважаючи на тенденцію бути нееластичним, попит на продукти харчування може 
скоротитися, особливо у найбідніших країнах та на продукти більш високої вартості. 
Невизначеність збільшує соціальну напруженість, особливо серед найбідніших та 
найуразливіших, та конфліктність, зокрема між фермерами та скотарями у мінливих 
умовах, таких як Нігерія. На рівні домогосподарств жінки та дівчата часто несуть на собі 

 
2 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), International Committee of the Red Cross 
(ICRC), Livestock Emergency Guidelines and Standards (LEGS), Mercy Corps, Plan International and World Food 
Programme (WFP). 
3 https://www.fsinplatform.org/report/global-report-food-crises-2020/ 

https://www.fsinplatform.org/report/global-report-food-crises-2020/
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основний тягар обмежень, пов’язаних із COVID-19, оскільки в усьому світі зафіксовано 
посилення кількості повідомлень про ґендерно зумовлене насильство. 

Заходи щодо стримування поширення COVID-19 включають обмеження пересування, 
що різко змінює повсякденне життя та впливає на сільськогосподарську діяльність. Ці 
заходи є особливо негативно впливають на бідні та найвразливіші верстви, що 
проживають в сільській місцевості, та які займаються видами діяльності, які не можна 
виконувати віддалено, а відтак часто виключаються із систем соціального захисту. 
Зважаючи на те, що до 80% із 135 мільйонів людей, які зараз відчувають гостру 
продовольчу небезпеку, залежать від сільського господарства як засобу забезпечення 
життєдіяльності, захист ланцюгів збуту продуктів харчування є вирішальним. 

Засоби життєдіяльності виробників тваринництва надзвичайно піддаються впливу 
пандемії, особливо скотарів та жінок, які складають значну частину виробників 
домашньої худоби (зокрема дрібних тварин та птиці) на неформальних ринках. 

Ланцюги поставок тваринництва можуть зазнавати негативного впливу пандемії, що 
матиме суттєвий ефект на скотарство та розведення домашніх тварин, особливо в 
засушливих землях Африки. Наприклад, в Східній Африці мігруючі значною мірою 
залежать від ринків Близького Сходу під час Рамадану та Ід як основне джерело доходу. 
Таким чином, обмеження пересування загрожують отриманню ними доходу для 
прожиття протягом усього року. Закриття кордонів, обмеження руху людей та закриття 
звичних маршрутів обмежують доступ скотарів до до кормів, води та ринків для збуту 
худоби та продуктів. Якщо кампанії з вакцинації та лікування будуть припинені або 
сповільнені, а надання ветеринарних послуг на місцевому рівні буде зупинене, 
поширення ендемічних захворювання може швидко спричинити знищення тварин як 
засобів забезпечення життєдіяльності, підриваючи продовольчу безпеку надзвичайно 
вразливих груп населення. Обмеження на транспортування та відсутність складських 
приміщень також можуть перешкоджати зусиллям щодо переміщення кормів та інших 
критичних запасів для населення, що потребує гуманітарної допомоги. 

Більш детально про можливі наслідки впливу COVID-19 можна ознайомитися за 
посиланням4.  

 

Методичні рекомендації щодо різних заходів у сфері тваринництва  

Керівні вказівки з тваринництва передбачають заходи у сфері тваринництва, що 
описані в Посібнику та стандартах з тваринництва в умовах надзвичайних ситуацій 
(Livestock Emergency Guidelines and Standards, LEGS) 5 , а також в Практичному 
посібнику з розроблення заходів у сфері тваринництва в надзвичайних ситуаціях 
(Livestock-related interventions during emergencies – The how-to-do-it manual)6. Зазвичай 
ці заходи охоплюють: надання ветеринарних послуг, забезпечення кормом і водою за 
умов надзвичайних ситуацій, забезпечення укриттям, скорочення поголів’я (продаж, 
забій) та поповнення поголів’я. 

Цей документ має на меті підкреслити важливість кожного виду діяльності, висвітлити 
потенційний вплив COVID 19 з точки зору засобів до існування, продовольчої безпеки 
та харчування. Він також пропонує заходи, які дозволять власникам худоби, а також 
зацікавленим сторонам утримувати виробництво та підтримувати ланцюгу вартості 
виробництва й збуту у сфері тваринництва. Рекомендація можуть враховуватися на 
місцях, з урахуванням їх конкретного контексту та стадії пандемії COVID-19 (до, під час 
та після), а також циклів виробництва та програмування. Керівні вказівка LEGS щодо 

 
4 http://www.fao.org/3/ca8799en/CA8799EN.pdf 
5 LEGS. 2014. Livestock Emergency Guidelines and Standards, 2nd edition. - https://www.livestock-
emergency.net/wp-content/uploads/2012/01/LEGS-Handbook-2nd-edition-web-version-1.pdf 
6 http://www.fao.org/3/a-i5904e.pdf 

http://www.fao.org/3/ca8799en/CA8799EN.pdf
https://www.livestock-emergency.net/wp-content/uploads/2012/01/LEGS-Handbook-2nd-edition-web-version-1.pdf
https://www.livestock-emergency.net/wp-content/uploads/2012/01/LEGS-Handbook-2nd-edition-web-version-1.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5904e.pdf
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COVID-19 (COVID-19 Response: LEGS Guidance Note 7 ) можуть бути корисними при 
оцінці та плануванні поточних та майбутніх заходів у сфері тваринництва в рамках  
гуманітарного реагування. 

 

1. Торгівля і збут худоби 

Доступ до ринків та можливість безперервно здійснювати торгівлю є життєво 

важливими, оскільки це один з небагатьох засобів до існування, за допомогою якого 

домогосподарства, що займаються тваринництвом, отримують доходи. Збут  худоби 

значною мірою залежить від часових рамок з огляду на сезонність та ринкові ціни. 

Наприклад, в Африканському Розі в основний сезон дощів, що триває з березня по 

травень, худоба приносить хороші доходи через сприятливі умови для вирощування та 

користується великим попитом через священний місяць Рамадан. Якщо 

домогосподарства з будь-яких причин пропустять цей піковий сезон, це матиме 

наслідки для забезпечення продовольчої безпеки, доходів родини та поголів’я стада 

протягом усього року та навіть декількох років, затримуючи відновлення постраждалих 

громад від криз. Експорт Сомалі на Близький Схід, який оцінюється в 2,5 мільйона кіз і 

овець (що становить вартість близько 125 мільйонів доларів США), може бути 

втрачений, якщо рух худоби та людей до Хадж (до Мекки та Медіни) не відбудеться 

через COVID-19. Це матиме довгострокові наслідки не лише на домогосподарства, але й 

на національну економіку. 

Тому надзвичайно важливо, щоб потоки торгівлі через кордони худобою, продуктами, 

а також товарами, запасами та послугами продовжувалися безперешкодно з чітким 

дотриманням необхідних гігієнічних, санітарних та фітосанітарних заходів щодо 

захисту від COVID-19 людей, а також худоби від інших хвороб, шкідників або 

забруднювачів. 

• Ринки тваринництва повинні діяти в за умов дотримання заходів, що знижують 

ризик поширення вірусу SARS-CoV-2. Місцеві органи влади мають регулювати 

доступ та функціонування з метою забезпечення ринків відповідно до 

визначених рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та 

заходів уряду. 

• На відкритих ринках худоби слід дотримуватися необхідної фізичної відстані в 1-

2 метри. Органи влади, що працюють на ринках, повинні надавати вказівки та 

допоміжні заходи, такі як маркування для безпечної відстані та ін. 

• Сприяти децентралізації ринків для зменшення натовпу та зниження потреб 

подорожувати. Усі учасники на ринках (продавці та власники тварин, 

працівники ветеринарної медицини, адміністративний персонал тощо) повинні 

бути забезпечені відповідними засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) та 

належним чином використовувати їх. Слід забезпечити можливість для миття 

рук на ринках. 

• Поширювати інформацію про обізнаність щодо COVID-19 місцевими мовами; 

письмові (рекламні щити, текстові повідомлення) або усні повідомлення через 

радіо або оголошення на ринках або в околицях міста в базарні дні (відмова від 

рукостискань, використання одноразових рукавичок та інші прийнятні в межах 

конкретної культури практики). 

 
7 https://www.livestock-emergency.net/wp-content/uploads/2020/04/LEGS-COVID-19-Guidance-Note-28-
April-2020.pdf 

https://www.livestock-emergency.net/wp-content/uploads/2020/04/LEGS-COVID-19-Guidance-Note-28-April-2020.pdf
https://www.livestock-emergency.net/wp-content/uploads/2020/04/LEGS-COVID-19-Guidance-Note-28-April-2020.pdf
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• Заохочувати використання безготівкової оплати та мобільних грошових 

переказів для мінімізації обміну грошових коштів на ринках, а також 

забезпечення осіб, які здійснюють трансакцію, належними ЗІЗ. 

• З метою мінімізації продовольчих втрат, пропагувати практику безпеки 

харчових продуктів при поводженні з продуктами тваринництва (молоком, 

м'ясом, яйцями тощо). Це можливе за рахунок побудови / зміцнення систем 

«холодильних ланцюгів» (зокрема при транспортуванні туш), а також 

обладнання для зберігання в місцях, де потоки повільніші, ніж зазвичай, і 

спостерігаються затримки логістики. Сприяти колективним діям власників 

тварин (що сприятиме економії на масштабах) через кооперативи та центри 

збору, щоб забезпечити економічну доцільність та ефективність. Використання 

ІТ та телефонії слід заохочувати для планування заходів (виставок, укладання 

угод та логістики), де це можливо, щоб мінімізувати збір та фізичний контакт. 

• Підтримувати традиційні методи зберігання у разі відсутності доступу до ринків 

(наприклад, сухого солоного м’яса / риби, виробництва білого сиру та йогурту 

тощо). 

• Відслідковувати зміни ринкового попиту на продукцію тваринництва. Закриття 

міжнародного імпорту та експорту, пов’язане із COVID-19, втрата чи загроза 

втрати доходів споживачів та закриття більшості неформальних торгових точок 

(м'ясних крамниць, мокрих ринків, ринків живої худоби) вплинуть на кінцевий 

споживчий попит на тваринництво та продукцію тваринництва. За наявності, 

слід переглянути існуючий аналіз / моніторинг кінцевого споживчого ринку, 

щоб зрозуміти сегментацію ринку в національних та місцевих продуктах 

тваринництва (м'ясо, субпродукти, молоко, яйця) та краще оцінити зміни у 

споживчих практиках, що вплинуть на попит на живу худобу, молочні продукти 

та яйця. Наприклад, якщо великий відсоток живих тварин потрапляє у міські 

ланцюги постачання м'яса, а більшість цього м'яса продається через місцеві 

м'ясні лавки, закриття цих м'ясних лавок призведе до зниження попиту на живих 

тварин. Попит на туші може зрости у супермаркетах, але для адаптації місцевих 

систем переробки потрібен час. 

• Заохочувати національні системи фінансування, у тому числі пільгові позики 

для сільського господарства та тваринництва зокрема. Зокрема, за даними 

Світового банку8, позитивним є досвід Китаю з адвокації в сфері бюджетно-

податкової політики в частині скорочення податкового навантаження для 

малого бізнесу. 

 

2. Доступ до ветеринарних послуг 

Вчасний доступ до ветеринарної допомоги та вакцинації є критичним для власників 

худоби та домашніх тварин, адже поширення захворювань серед худоби може 

спричинити скорочення поголів’я та зниження або припинення виробництва продукції 

тваринного походження. А серед домогосподарств, які повністю залежать від 

тваринництва, це може призвести до нестачі продовольства та голоду. 

З часу спалаху COVID-19 країни, заражені африканською чумою свиней (АЧС) в Азії, 

повідомляють скорочення кількості випадків захворювання (можливо, через зміни 

пріоритетів). Крім того, зусилля щодо подолання АЧС у Папуа-Новій Гвінеї наприкінці 

березня 2020 року були дещо нівельовані через обмежувальні заходи у зв’язку з COVID-

 
8 http://www.mofcom.gov.cn/article/h/redht/202003/20200302940639.shtml 

http://www.mofcom.gov.cn/article/h/redht/202003/20200302940639.shtml
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19. Цей негативний вплив посилюється недостатньою обізнаністю щодо ймовірної 

заборони перевезення свиней та свинини, які можуть продовжувати активність на 

неформальних ринках, що може сприяти поширенню АЧС. 

• Важливо, щоб під час кризи COVID-19 було посилено нагляд за захворюваністю 

та моніторинг факторів ризику, щоб мінімізувати ризики для худоби.  При цьому 

важливо враховувати сезонність та погодні аспекти. Наприклад, Сомалі та Судан 

ризикують втратити експорт на Близький Схід та відновити заборону, якщо 

повториться лихоманка Ріфт-Веллі. 

• Формування запасів вакцин є важливим для уникнення неконтрольованих 

переміщень у логістичному ланцюжку та зосередженості ресурсів, головним 

чином, на здоров'ї людини. 

• Вакцинація худоби має здійснюватися невеликою командою ветеринарів, з 

дотриманням рекомендацій ВООЗ, бажано на території домогосподарства / 

присадибної ділянки. 

• Посилення співпраці з ветеринарними працівниками на місцевому рівні, 

забезпечення їх необхідними матеріалами та обладнанням, сприяння їх 

співпраці з місцевими органами влади. 

• Стимулювати застосування мобільних додатків, за допомогою яких власники 

худоби можуть шукати необхідну допомогу, отримувати консультації та поради, 

доступ до медикаментів у найближчих з доступних продавців ветеринарних 

ліків. Прикладом такої послуги є мобільна аптека MyDawa в Кенії9. 

• Сприяти об’єднанню продавців та постачальників агроветеринарної продукції 

для спрощення процедур закупівлі та доставки товарів і ліків. 

• Послуги громадського здоров’я та ветеринарні послуги мають керуватися 

єдиними принципами з метою поширення інформації, оцінювання та надання 

послуг власникам худоби (див. «Відповіді та запитання стосовно COVID-19»10). 

 

3. Доступ до корму для тварин 

На доступ до пасовищ, а також на запаси кормів можуть впливати обмеження 

пересування та затримки в ланцюгах постачання, що матиме особливо негативний 

вплив на скотарство. Для мінімізації обмежень пересування пастухів (що актуально для 

Малі, Нігеру,  регіон озера Чад, Буркіна Фасо, де також населення страждає як від 

конфлікту, так і від посухи) важлива адвокація, що сприятиме пересуванню пастухів 

через кордони з дотриманням гігієнічних заходів. 

Допомога у формі готівки та ваучерів є важливою разом з допомогою у натуральній 

формі (кормів) для полегшення тиску, якого зазнають вразливі домогосподарства. 

Реєстрація та моніторинг програм у грошовій формі повинна здійснюватися обачно, з 

огляду на заходи проти поширення COVID-19. 

Доступ до кормів за умов порушень в ланцюзі постачання можуть полегшити підтримка 

накопичення запасів та забезпечення постійного потік кормів для тварин серед дрібних 

власників та фермерів. 

 
9 https://mydawa.com/ 
10 https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-
answers-on-2019novel-coronavirus/ 

https://mydawa.com/
https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/
https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/
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4. Забезпечення доступу до води 

Обмеження пересування повинні бути переглянуті з дотримання рекомендацій ВООЗ, 

якщо вони перешкоджають доступу до води.  

5. Організація приміщення для утримання худоби 

Належне забезпечення укриття для утримання худоби є вкрай важливим, особливо за 

несприятливих погодних умов та за наявності вагітних тварин, нещодавно народжених 

та тих, що годують. Ці заходи слід розглядати у поєднанні погодних загроз (повенів, 

спеки, засухи, землетрусів, заморозків) та ризику COVID-19. 

6. Забезпечення худобою та тваринництвом в умовах відновлення  

Забезпечення худобою вразливих домогосподарств, які здатні доглядати за тваринами, 

є важливим. Такі заходи мають також істотне значення для надання допомоги ВПО, а 

також сприяють поверненню ВПО додому та за умови відновлення безпеки в їхніх 

рідних населених пунктах. Наприклад, в Південному Судані, є можливість надавати 

допомогу у сфері тваринництва як частину пакету допомоги для повернення ВПО, 

особливо тим, які повертаються до безпечних місць і наражаються на високі ризики 

зараження COVID-19. Протягом перехідного періоду, додаткові інтервенції у готівковій 

формі можуть допомогти домогосподарства, які раніше забезпечували свою 

життєдіяльність за рахунок тваринництва. Надання худоби і тварин таким 

домогосподарствам буде також ефективною після пандемії, особливо тим, хто зазнав 

значного скорочення поголів’я. 

7. Координація та інформаційно-роз’яснювальна робота. 

Активні учасники виробничо-збутового ланцюга в сфері тваринництва можуть 
відігравати вирішальну роль у трансляції інформації щодо COVID-19, ц тому числі щодо 
здоров’я та заходів безпеки, причин для встановлення обмежувальних заходів та заходів 
для обмеження пересування, метою яких є запобігання поширення вірусної інфекції. 
Такі учасники також можуть сприяти уникненню поширенню чуток та неправдивої 
інформації щодо вірусу, його шляхів поширення та лікування. 

Можливі приклади включають: 

• Місцеве радіо як засіб поширення повідомлень про стосовно здоров’я та безпеки, 
змін щодо планів у вакцинації або кампаній з проведення лікування (наприклад, 
нові заклади охорони здоров’я, обмеження місць для обслуговування хворих 
тощо) або попереджати про нові правила щодо допуску худоби на ринки, 
моніторинг цін, визначення шляхів для прогону худоби. 

• Ветеринари, які працюють в громадах, можуть повідомляти інформацію 
місцевими мовами щодо здоров’я та дотримання правил безпеки. 

Окрім цього, ветеринарні працівники та спеціалісти в сфері тваринництва, що 
працюють на місцевому рівні, а також інші спеціалісти, що працюють в тісному контакті 
з домогосподарствами та громадами протягом періоду обмеження пересування, мають 
бути забезпечені інформацією щодо запобігання та протидії ґендерно зумовленому 
насильству, включаючи канали звернень і перенаправлення, що є важливим у зв’язку з 
підвищеними ризиками насильства щодо жінок і дівчат у часи обмежувальних заходів. 
За можливості, слід підвищувати доступність послуг на рівні громад у цей час та 
створювати мережі надавачів послуг між соціальними і ветеринарними працівниками, 
що особливо актуальне для віддалених населених пунктів, де доступ до послуг на 
національному рівні може бути обмеженим.  

Партнери з гуманітарної діяльності і діяльності у сфері розвитку мають спланувати 
заходи реагування спільно з урядом для ефективної координації та уникнення 
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дублювання зусиль. Зустрічі Кластера продовольчої безпеки можуть бути відповідним 
середовищем для такої координації. 

Основні тези щодо COVID-19 та питань в сфері тваринництва повинні бути висвітлені, 
погоджені та широко доступні на місцевому рівні для уникнення поширення 
неправдивої інформації. Наприклад, зафіксовані випадки значного падіння продажу 
продукції тваринництва, оскільки люди побоюються, що ці продукти можуть стати 
джерелом передачі вірусу. Відтак, інформаційні повідомлення мають чітко пояснювати 
шляхи передачі вірусу, а також поради, як безпечно купувати, готувати та споживати 
продукти тваринного походження. Пандемія може стати можливістю суттєво 
підвищити інвестування у розвиток ветеринарних послуг на місцевому рівні, які 
безпосередньо надаються підтримку власникам худоби в часи обмеження пересування 
та запобіжних заходів. 

Захист суспільних інтересів має вирішальне значення для підтримки до шляхів 
перегону худоби, торгівельних шляхів, ринків та надавачів послуг та забезпечення 
максимально можливого доступу до них з урахуванням необхідності дотримуватися 
запобіжних заходів для поширення COVID-19 серед постраждалого населення. Такі 
адвокаційні заходи повинні втілюватися спільно з іншими агенціями та організаціями 
для забезпечення узгодженості та покращення обміну інформацією. Пандемія COVID-
19 продемонструвала нагальну потребу інституціоналізації підходу «Єдиної системи 
охорони здоров’я» (One Health approach) у надзвичайних ситуаціях11.  

Особливі потреби власників худоби часто залишаться непоміченими за традиційного 
підходу до гуманітарної допомоги. Важливо, щоб уряди, організації, що надають 
допомогу, місцеві органи влади та всі відповідні суб’єкти враховували ці групи при 
плануванні заходів щодо стримування пандемії та реагуванні на них, а також при 
плануванні середньо- та довгострокових заходів для зменшення впливу на економіку на 
національному та місцевому рівнях. Цільові групи такої адвокації можуть включати 
галузеві міністерства, що відповідають за виробництво у галузі тваринництва та 
ветеринарію, регіональні організації, органи, які приймають рішення та розробляють 
політики на місцевих і районних рівнях, агенції ООН, неурядові організації та інші 
організації, які беруть участь у гуманітарному реагуванні (в галузі охорони здоров’я та 
інших). 

 

 

Цей посібник розроблено на основі матеріалів, наданих FAO, LEGS, ICRC, Plan 
International, Mercy Corps та WFP. Кластер продовольчої безпеки на глобальному 
рівні висловлює подяку всім партнерам, які допомогли з підготовкою та 
редагуванням цього документа.  

 

 

 

 
11 African Union, 2020. COVID-19: How should the Animal resource sector in Africa respond? https://www.au-
ibar.org/home/171-en/media/news/au-ibar/1493-covid-19-how-should-the-animal-resources-sector-in-africa-
respond-to-its-impact 
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https://www.au-ibar.org/home/171-en/media/news/au-ibar/1493-covid-19-how-should-the-animal-resources-sector-in-africa-respond-to-its-impact
https://www.au-ibar.org/home/171-en/media/news/au-ibar/1493-covid-19-how-should-the-animal-resources-sector-in-africa-respond-to-its-impact

