กระดานสรุ ปข้อมูล

29 ตุลาคม 2563

กลุม่ ประสานงานการรับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯ 9 แห่ง ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา

สถิตจิ านวนประชากร
(*จากข้อมูลสถิตขิ องยูเอ็นเอชซีอาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

จานวนประชากรทั้งหมด

1 ระดับประเทศ
บ้านใหม่ในสอย 8,194

3 ระดับจังหวัด

อายุ

Mae Hong Son

บ้านต้นยาง

บ้านแม่สุริน, 1,946

ต่ากว่า 5 ปี

91,940 คน
5-17 ปี

18-59 ปี

60+ ปี

หญิง

ชาย

51%

49%

50%

50%

51%

49%

50%

50%

แม่ลามาหลวง

50%

50%

บ้านใหม่ในสอย

49%

51%

นุโพ

51%

49%

ถ้ าหิน

52%

48%

อุม้ เปี้ ยม

50%

50%

บ้านแม่สุริน
แม่หละ
แม่ละอูน

แม่ลามาหลวง 9,886
แม่ละอูน , 8,997

เพศ

สถานการณ์ งบสนับสนุน (ดอลล่ าห์ สหรั ฐฯ)
แม่หละ, 34,331

*การของบสนับสนุนนีส้ าหรับ 9 เดือน ประเมินตามความจาเป็ น

งบทีต่ ้ องการ

งบทั้งหมด
งบทีไ่ ด้ รับการ

แม่ สอด

0

การสื่อสารเรื่องความเสี่ยง

จานวนผู้ป่วยที่
ได้รับรายงาน

การส่งมอบบริการที่จาเป็ นใน
พืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯ
การสื่อสารเรื่องความเสี่ยง

อุม้ เปี้ ยม, 10,766

การจัดการผูป้ ่ วย
การเฝ้าระวัง การสอบประวัติผปู้ ่ วย
และการรับมือกับโรคระบาด อย่างเร่งด่วน

นุโพ, 9,478

การป้องกันและการควบคุมการติดเชือ้
บ้านต้นยาง 2,447

อาหาร
(ขึน้ อยู่กบั ความต้ องการ)

การคุม้ ครองและการให้คาแนะนา

การจัดการผูป้ ่ วย
กาญจนบุรี

การเฝ้าระวัง การสอบประวัติ
ผูป้ ่ วย และ
การรับมือกับโรคระบาดอย่าง
เร่งด่วน
การป้องกัน และการควบคุมการ
ติดเชือ้

ถ้ าหิ น 5,732

กรุงเทพฯ

อาหาร

การคุม้ ครองและการให้คาแนะนา

1

(ขึน้ อยู่กบั ความต้ องการ)

* การปฏิ บตั ิการพิ สูจน์ ตวั ตนจัดทาระหว่ างเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 2558 และมีการปรั บเปลีย่ นข้ อมูลให้ เป็ นเป็ นปั จจุบนั ขณะนีอ้ ยู่ระหว่ างขัน้ ตอนการพิ สูจน์ ตวั ตนอีกรอบ

กระดานสรุ ปข้อมูล
กลุม่ ประสานงานการรับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯ 9 แห่ง ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา
การสื่อสารเรื่องความเสี่ยง

การเฝ้ าระวัง การสอบประวัติผู้ป่วยและการรับมือโรคระบาดอย่างเร่งด่วน

ไออาร์ซี(เอ็มไอ, คณะกรรมการโรคติดต่อ, องค์การอนามัยโลก, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงมหาดไทย)*

แอดร้ า (แอคเท็ด, โคเออร์, เจอาร์เอส, เอชไอ, ไออาร์ซี, องค์การช่วยเหลือเด็ก, ฟิ ลม์ เอด, เอ็มไอ, ยูเอ็นเอชซีอาร์, ทีบซี )ี *

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ประเด็นสาคัญ การเผยแพร่ขอ้ มูลให้กบั ผูห้ นีภยั จากการสูร้ บฯ ในบริบทของการเว้นระยะห่างทางสังคม ได้ทนั ท่วงที แต่ยงั คงมีขอ้ จากัดเรือ่ งการสือ่ สารทางโทรศัพท์ และการ
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต ยังคงมีเฝ้าระวังพฤติกรรมเพือ่ ป้องกันโรค เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การจากัดการเดินทาง การล้างมือ และการใช้หน้ากาก การแก้ไขข้อมูลที่
ผิดพลาด
ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการป้องกันและการรับมือกับโควิด 19 แก่ผหู้ นีภยั การสูร้ บ อย่างต่อเนื่อง โดยแปลเป็ นภาษากะเหรี่ยงและภาษาพม่า รวมถึงการให้ความสาคัญกับการเฝ้าระวังการติด
เชือ้ รอบใหม่ในประเทศเมียนมา ผูห้ นีภยั และกลุ่มผูม้ ีความต้องการพิเศษได้เข้าถึงข้อมูลด้วยการพูดคุยกลุ่มย่อยถึง 7,000 กลุ่มเล็กๆ มีการแจกโปสเตอร์ แผ่นพับ ประกาศผ่านระบบ
กระจายเสียงชุมชน วิดีโอ และเว็บลิงค์ตา่ งๆ ส่งต่อรายงานข่าวจากสื่อต่างๆประจาสัปดาห์ให้กบั คณะกรรมการผูห้ นีภยั ฯประจาพืน้ ที่พกั พิ งชั่วคราวฯและศูนย์ขอ้ มูลในพืน้ ทีพ่ กั พิงฯ
จัดอบรมให้กบั เจ้าหน้าที่ชมุ ชนจานวน 200 กว่าคน ในเรือ่ งการสื่อสารเรือ่ งความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้พนื ้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่ง รวมถึงเนือ้ หาเกี่ยวกับแนวทางการ
เยี่ยมบ้าน ตามแนวทางของกลุ่มงานคุม้ ครอง
จัดทาคูม่ ือการจัดการความเครียดและความเป็ นอยูท่ ี่ดภี ายใต้ความร่วมมือของคณะอนุกรรมการด้านสุขภาพและกลุ่มงานจิตสังคมเสร็จเรียบร้อ ยแล้วและทาการแจกจ่ายแล้ว
ดาเนินการแจกหน้ากากผ้า 150,000 กว่าชิน้ ให้แก่ผหู้ นีภยั การสูร้ บ และเจ้าหน้าทีใ่ นพืน้ ทีฯ่ รวมถึงจัดซือ้ หน้ากากผ้าจานวน 94,000 ชิน้ จากวิสาหกิจชุมชน มอบหน้ากากให้กบั นักเรียน
จานวน 18,000 กว่าชิน้ จัดซือ้ และวางแผนแจกหน้ากากเพิ่มเติมคนละ 2 ชิน้ ให้แก่ผหู้ นีภยั การสูร้ บก่อนสิน้ เดือนตุลาคมนี ้ มอบชุดอุปกรณ์สุขอนามัยให้แก่ครอบครัว 16,000 กว่าชุด
รวมถึงนักเรียนตามหอพักต่างๆในพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่ง จัดทาแผ่นพับเกี่ยวกับสุขอนามัย แนวทางการใช้หน้ากากผ้าและข้อมูล สาคัญต่างๆ โดยแจกไปพร้อมกับอุปกรณ์
สุขอนามัยและหน้ากาก แนวทางการใช้อปุ กรณ์สุขอนามัยได้รบั การเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศและการเยี่ยมบ้าน
แจกจ่ายสบูก่ ว่า 13,000 ก้อน ให้กบั กลุ่มผูเ้ ปราะบางทีส่ ุด 5,000 กว่าคนในพืน้ ทีพกั พิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่ง จัดซือ้ ผ้าอนามัยให้แก่ผหู้ ญิงในพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่ง จานวน 28,000
กว่าคน ทาการแจกจ่ายไปแล้ว 7 แห่ง และได้ดาเนินการสารวจการประเมินความต้องการอย่างต่อเนื่อง
เปลี่ยนไปให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผ่านกระบวนการสนทนาในครัวเรือนขนาดเล็กรวมทัง้ การวางแผนกิจกรรมเพิ่มเติมเพือ่ นามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มี
ความหมาย
การจัดเตรียมชุดสุขอนามัยรอบที่สองรายไตรมาสเสร็จสมบูรณ์ในพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่งแล้ว สาหรับการแจกรอบถัดไปอยูใ่ นขัน้ ต้อนการเตรียมการ โดยวางแผนไว้ในช่วงต้นเดือน
พฤศจิกายน
เผยแพร่เนือ้ หาเกี่ยวกับการคุม้ ครองการแสวงประโยชน์และการละเมิดทางเพศ รวมถึงความรุ นแรงทางเพศและเพศสภาพ ผ่านทางเครื่องขยายเสียงชุ มชน มีการผลิตโปสเตอร์และใบปลิว
สาหรับแจกจ่าย
จัดส่งชุดเครื่องมือในการสื่อสารข้อมูลความรู ้ ให้กบั คณะกรรมการผูห้ นีภยั ฯประจาพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯและผูน้ าชุมชนในพืน้ ที่พกั พิ งชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่ง
จัดทาและแจกจ่ายข้อมูลด้านการศึกษาและเครื่องมือที่เหมาะสมกับเด็กเกี่ยวกับโควิด-19 รวมถึงสื่อการเรียนรู ้ ชุดสุขอนามัย และคูม่ อื สาหรับผูป้ กครอง โดยได้แจกสมุดระบายสีที่มีเนือ้ หา
สาคัญเกี่ยวกับโควิด-19 จานวน 7000 เล่ม ให้กบั กลุ่มเด็กเล็ก (อายุระหว่าง 5-11 ปี ) พืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯทัง้ 9 แห่ง โดยมีเด็กจานวน 13,000 คนได้รบั อุปกรณ์นแี ้ ล้ว
จัดทากล่องรับฟังเสียงสะท้อนและคาร้องเรียนต่างๆ ตรงจุดแจกชุดอุปกรณ์สุขอนามัย แบบสารวจความรู ้ ทัศนคติและการปฏิบตั ิ ได้ดาเนินการเสร็จแล้วในพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯ 7 แห่ง
กาลังดาเนินการติดตามประเมินผลหลังจากการแจกสิ่งของ
ทาการแจกแผ่นพับเกี่ยวกับโควิด 19 และชุดอุปกรณ์สุขอนามัยให้แก่ผหู้ นีภยั ฯที่กาลังจะเดินทางโยกย้ายถิน่ ฐานไปประเทศที่สาม
ปรึกษากับคณะกรรมการผูห้ นีภยั ฯ ในการวางแผนในการหาวิธีเพื่อสนับสนุนและให้ความสาคัญในการใช้หน้ากากผ้า
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ไทยในการตอบรับปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ กับชุมชนไทยโดยรอบที่ติดกับพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯ

การป้ องกันและการควบคุมการติดเชือ้
•
•
•
•
•

ไออาร์ซี (เอ็มไอ, คณะกรรมการควบคุมโรคระบาด)*
ประเด็นสาคัญ สร้างความมั่นใจว่าประชากรปฏิบตั ติ วั สอดคล้องกับหลักการการป้องกันและการควบคุมการติดเชือ้ ในช่วงการดาเนินชีวติ วิถใี หม่ในประเทศไทย และรับมือกับ
การเพิ่มขึน้ ของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั รายงานยืนยันจากประเทศเมียนมา
ดาเนินการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิงานในสถานการณ์โควิด 19 อย่างต่อเนื่อง และปรับรวมเข้ากับแผนการอบรม วางแผนในการจัดอบรมเพื่อทบทวนเรือ่ งการป้องกันและการควบคุม
การติดเชือ้ ในทุกพืน้ ที่
จัดทาคูม่ ือแนวทางการป้องกันและการควบคุมการติดเชือ้ ให้สาหรับเจ้าหน้าทีอ่ งค์กรนอกภาครัฐ(เอ็นจีโอ) จัดเตรียมสบูแ่ ละจุดล้างมือเพื่อสนับสนุนการล้างมือตรงจุดเข้าออกพืน้ ที่พกั พิง
ชั่วคราวฯอย่างต่อเนื่อง
ติดตัง้ จุดล้างมือในพืน้ ทีส่ าธารณะแล้ว โดยมุง่ เน้นพืน้ ที่ที่คนใช้บริการบ่อยที่สุด รวมถึงศาสนสถานและโรงเรียน
ส่งเสริมสุขอนามัยของมือในระดับครัวเรือน ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากทีมงานประสานงานชุมชน
มีผบู้ ริจาคเพิ่มเติมอีกสองรายในการบริจาคชุดอุปกรณ์ปอ้ งกันตัวเอง (พีพีอี)ให้กบั สถานพยาบาลในพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯทุกแห่งโดยได้รบั จาก กระทรวงมหาดไทย กระทรางสาธารณสุข
และ องค์การอนามัยโลก

การจัดการผู้ป่วย
•
•
•
•
•
•
2

ไออาร์ซี (เอ็มไอ, คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ )*
ประเด็นสาคัญ ได้รบั อุปกรณ์ทจี่ าเป็ น และมีเจ้าหน้าทีท่ มี่ คี วามสามารถให้ความช่วยเหลือหากผูป้ ่ วยล้น ยังคงมีขอ้ จากัดในการเข้าถึงการรักษาหากมีผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การยืนยัน
ในพืน้ ทีพ่ กั พิงชั่วคราวฯ เวชภัณฑ์ทมี่ จี ากัดสามารถหาได้ในโรงพยาบาลบางแห่ง
สถานทีส่ าหรับการกักโรคและดูแลผูป้ ่ วยจัดสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และพร้อมสาหรับการปฏิบตั ิการหากมีการติดเชือ้ ขึน้ ในพืน้ ที่
จัดเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ตา่ งๆ และพัฒนาแผนหากเกิดโรคระบาดในพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯอย่างฉับพลัน
ทาการปรับแนวทางการจัดการผูป้ ่ วยตามมาตรฐานโลก ให้เข้ากับบริบทของผูห้ นีภยั ฯในพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯ และตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
จัดหาและกักตุนยาและเวชภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ ง
จัดตัง้ คณะทางานในจังหวัดตากร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและสาธารณสุขเพื่อเสริมสร้างการสนับสนุนจากรัฐบาลในการทางานร่วมกับพืน้ ที่พกั พิง ชั่วคราวฯจังหวัดตาก สนับสนุนการ
ดาเนินการที่คล้ายคลึงกันในจังหวัดที่รบั ผูห้ นีภยั ฯ
ทาการวางแผนฝึ กซ้อมสถานการณ์จาลองเพื่อให้ม่นั ใจว่าสามารถรับมือกับโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพหากมีผปู้ ่ วยติดโรคนี ้
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ประเด็นสาคัญ เพิ่มการเฝ้าระวังรวมถึงการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบการกักตัวและการรายงานอย่างสม่ าเสมอ เนือ่ งจากประเทศไทยได้ปรับสู่การดาเนินชีวติ “วิถใี หม่”อย่าง
ต่อเนือ่ งในบางจังหวัด ขณะทีบ่ างจังหวัดยังพบการแพร่เชือ้ ในท้องถิ่น
การจัดทาคูม่ ือการป้องกัน เฝ้าระวัง การสอบสวนโรค และการบรรเทาทุกข์โรคโควิด 19 สาหรับผูพ้ ลัดถิ่นในประเทศไทย ได้รบั การอนุมตั ิจากกระทรวงสาธารณสุข ทาการแปลเป็ นภาษาไทย
เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว และส่งไปยังสานักงานสาธารณสุขจังหวัดทัง้ 4 แห่งที่พนื ้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯตัง้ อยู่
วางมาตรการสาหรับผูห้ นีภยั ฯที่มีอาการป่ วย เมื่ออยูน่ อกพืน้ ทีพ่ กั พิงชั่วคราวฯขณะรอกระบวนการโยกย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่สาม ให้ประยุกต์ใช้กบั แนวทางที่มีอยู่ สาหรับผูห้ นีภยั ฯทีม่ ี
อาการป่ วยได้รบั การตรวจคัดกรองก่อนกลับเข้ามาในพืน้ ที่พกั ชั่วคราวฯ
สถานกักตัวสาหรับผูเ้ ดินทางแล้วกลับเข้ามาในพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯ ได้รบั การพิจารณาการนากลับมาใช้ใหม่สาหรับบุคคลที่มีประวัติการเดินทางไปยังเขตที่มีความเสี่ยงสูง คณะกรรมการผู้
หนีภยั ฯในแม่สะเรียงสนับสนุนการจัดตัง้ สถานกักตัวแห่งใหม่
เพิ่มการเฝ้าระวังผูป้ ่ วยที่มีอาการไม่สบายคล้ายไข้หวัดใหญ่และผูป้ ่ วยติดเชือ้ ทางเดินหายใจเฉียบพลัน กาลังดาเนินการในพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯทัง้ 8 แห่ง มีแผนในการเก็บตัวอย่างเชือ้ เพื่อ
ส่งไปตรวจยังห้องปฏิบตั ิการสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มีการเพิ่มการตรวจผูป้ ่ วยโรคติดเชือ้ ทางเดินหายในเฉียบพลันจาก 10% เป็ น 20% ในพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯบางแห่ง
เพิ่มการเฝ้าระวังในการตรวจหาเชือ้ สาหรับบุคคลในพืน้ ที่กกั ตัวสาหรับผูเ้ ดินทางกลับมา ที่มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศเมียนมา
เตรียมความพร้อมด้านเครือ่ งมือทางการแพทย์และระบบการเฝ้าระวังโรคในระดับชุมชนและพร้อมใช้งาน
จัดทาแผนการอบรมรอบใหม่เกี่ยวกับตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานให้กบั เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยในพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯ และการควบคุมป้องกันการติดเชือ้ ตรงจุดทางเข้าพืน้ ที่
ดาเนินการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ไทยในการคัดกรองจุดผ่านเข้าออกอย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ และการติดตามการตรวจจุดตรวจต่างๆอย่างไม่เป็ นทางการ

อาหาร
ทีบีซี
ประเด็นสาคัญ การเพิ่มขึน้ ของผูเ้ ปราะบางและผูม้ ภี าวะพึ่งพิงทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือระยะยาว ความเพียงพอด้านอาหารทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนในช่วงการเพิ่มความเข้มงวด
ช่วงโควิด 19 ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการหารายได้

• วางแนวทางการลดการแพร่เชือ้ โควิด 19 ให้กบั ผูข้ ายสินค้าประเภทอาหาร ผูจ้ ดั หาสินค้า และเจ้าหน้าที่โกดัง
• มอบสบู่ แอลกอฮอล์ และผงฟอกขาวให้กบั ผูข้ ายสินค้าประเภทอาหาร เพื่อฆ่าเชือ้ ในร้านค้า
• ติดตัง้ จุดล้างมือที่รา้ นค้าและโกดังเก็บของ วางมาตรการบังคับให้สวมหน้ากากในร้านค้าที่เป็นเครือข่ายฟูดการ์ด
• พัฒนามาตรฐานการปฏิบตั งิ านสาหรับการกักตัวและกักโรค โดยได้รบั ความร่วมมือจากทีมโภชนาการ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข และคณะกรรมการผูห้ นีภยั ฯประจาพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯ จัด
อบรมเจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบตั งิ านในครัวในพืน้ ที่ฯ เพือ่ สนับสนุนการทางานของหน่วยงานทางการแพทย์ในการกักตัว และกักโรค
• พัฒนายุทธศาสตร์เพือ่ ให้แน่ใจว่าผูห้ นีภยั ฯสามารถเข้าถึงอาหารขัน้ พืน้ ฐานและเชือ้ เพลิงในการประกอบอาหารได้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มระดับความช่วยเหลือด้านอาหารให้แต่ละครัวเรือน เพื่อ
เป็ นการชดเชยการขาดการหารายได้นอกพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯ
• จัดทาแผนติดตามความมั่นคงด้านอาหารและผูค้ า้ ในร้านฟูดการ์ด รวมถึงการควบคุมการป้องกันการติดเชือ้ ทาการประเมินผลหลังการแจกสิ่งของเสร็จแล้วในเดือนสิงหาคม แต่ยงั คงรอผล
การวิเคราะห์ ส่วนการสารวจความมั่งคงด้านอาหารและการประกอบอาชีพเกีย่ วกับความอดอยากในครัวเรือนและการบริโภคอาหาร วางแผนไว้ในเดือนพฤศจิกายน
• ข้อมูลสาคัญได้ถกู ส่งเผยแพร่โดยการผลิตของชุมชนผ่านวิดีโอได้แก่ ละครตลก เพลง(โดยใช้ภาษาท้องถิ่น) และผลงานศิปละต่างๆ/โปสเตอร์
การคุ้มครองและการรณรงค์ต่างๆ
ยูเอ็นเอ็นซีอาร์ (หน่วยงานในเครือข่าย CCSDPT , องค์กรผูห้ ญิงกะเหรีย่ ง , องค์กรผูห้ ญิงคะเรนนี, คณะกรรมการผูห้ นีภยั กะเหรีย่ ง คณะกรรมการผูห้ นีภยั
คะเรนนี)*
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ประเด็นสาคัญ การนาประเด็นผูห้ นีภยั การสูร้ บฯ เข้าไปรวมอยู่ในแผนช่วยเหลือของรัฐบาลไทย ทัง้ การเฝ้าระวัง การรับมือและแผนดาเนินการต่างๆ ตลอดจนบูรณาการงาน
คุม้ ครอง
รณรงค์อย่างต่อเนื่องให้มีการนาประเด็นผูห้ นีการสูร้ บฯเข้าไปรวมอยูใ่ นแผนช่วยเหลือของรัฐบาลไทย ทัง้ การเฝ้าระวัง การรับมือ และแผนดาเนินการต่างๆ ในช่วงวิกฤตโควิด 19
สนับสนุนการบูรณาการงานคุม้ ครอง เข้าไปสู่การทางานในด้านอื่นๆ รวมถึงสามารถลดความเสี่ยงของความรุ นแรงทางเพศและเพศสภาวะ รวมถึงการคุ้มครองการแสวงหาผลประโยชน์และ
การละเมิดทางเพศ
สร้างความเชื่อมั่นว่าได้ให้บริการงานคุม้ ครองอย่างต่อเนื่องให้กบั ผูเ้ ปราะบางทีส่ ุด รวมถึงการรวบรวมข้อมูลและทบทวนข้อมูลของกลุ่ม เปราะบาง
สร้างความมั่นใจว่ามีการติดตามงานคุม้ ครองอย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิ ภาพ รวมถึงการเข้าถึงช่องทางการรายงานของผูเ้ สียหายจากเหตุความรุ นแรงทางเพศและเพศสภาวะ และคดี
ด้านความคุม้ ครองร้ายแรงอื่นๆ ได้มีการปรับระบบการส่งต่อคดีความรุ นแรงทางเพศและเพศสภาวะใหม่แล้วในพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวฯทุกแห่ง ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์ที่จาเป็ น
แปลแนวทางการกลับมาเปิ ดโรงเรียนอีกครัง้ ของกระทรวงศึกษาธิ การเป็ นภาษาอังกฤษ มาตรการความปลอดภัยได้รบั พิจารณาขัน้ ตอนสุดท้ายแล้ว และมีการดาเนินกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมสาหรับหกสัปดาห์ ได้รวบรวมความต้องการอุปกรณ์สุขอนามัยเสริมสาหรับโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
วางแผนเตรียมความพร้อมสาหรับการกลับสู่รูปแบบการเรียนรูท้ างไกลทัง้ หมดหรือบางส่วนในกรณีที่มผี ตู้ ิดเชือ้ COVID-19 ระลอกสอง
ทาข้อมูลการวิเคราะห์การป้องกันความเสี่ยงในระดับจังหวัดสาเร็จแล้วในพืน้ ที่พกั พิงฯทัง้ 9 แห่ง กาลังดาเนินการพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการป้องกันชายแดนแบบองค์รวม
วางแผนการประเมินความต้องการหลายด้านอย่างรวดเร็วเพือ่ ทาความเข้าใจผลกระทบเชิงลบของโควิด 19 ต่อผูห้ นีภยั ที่เปราะบางและระบุกลไกการรับมือความเสี่ยงในการป้องกันใหม่ ๆ
และช่องว่างในการให้บริการ

*หน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือในการรับมือกับถานการณ์โควิด 19

