Kızılhaç ve Kızılay, COVID-19 ile
mücadelede savunmasız
durumdakilere yardım için 800
milyon İsviçre Frangı bağış
çağrısında bulundu

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi, , COVID-19'un
yayılmasını durdurmak ve etkilerinden kurtulmak amacıyla,

dünyanın en savunmasız topluluklarına yardım etmek için, 800
milyon İsviçre franklık (823 milyon ABD doları) revize edilmiş acil
durum çağrısı yaptı.
Cenevre, 26 Mart 2020 – Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi,
COVID-19'un yayılmasının durdurmak ve etkilerinden kurtulmak
amacıyla, dünyanın en savunmasız topluluklarına yardım etmek
için, Perşembe günü, 800 milyon İsviçre franklık (823 milyon ABD
doları) revize edilmiş bir acil durum çağrısı yaptı.
COVID-19 küresel bir salgın haline gelmiş olsa da, önemli
kaynaklara erişimi iyileştirerek, yayılmasını ve kaybedilen insan
hayatı sayısını azaltmak mümkün.
IFRC Başkanı Francesco Rocca şunları söyledi: "Bu salgın tüm sağlık
sistemlerini riske atıyor ve sağlık sistemlerinin zayıf veya var
olmadığı yerlerde durum kötüleşecek. Virüsü durdurmak için güçlü
bir toplum tepkisi şart. COVID-19 herkesi eşit olarak etkiliyor, ancak
göçmenler ve yerinden edilmiş insanlar, evsiz olanlar ve afetlere
eğilimli bölgelerdeki kişiler, aynı zamanda enfeksiyona en açık,
sağlık hizmetlerine en az erişebilen ve gelir kaybından en çok
etkilenen kişiler. Bu durumdaki insanlar unutulmamalı. Bu salgına
müdahalenin
ön saflarında yer alan Kızılhaç ve Kızılay
gönüllülerimize verdiğimiz desteği güçlendirmeliyiz.”
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi,Uluslararası Kızılhaç
Komitesi (ICRC), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri
Federasyonu (IFRC) ve 192 Ulusal Kızılhaç ve Kızılay Derneğinin
teşkil ettiği üç parçadan oluşmaktadır.
-IFRC, ulusal Kızılhaç ve Kızılay Derneklerine, sağlık
hizmetlerinde, risk iletişiminde, yerel müdahale edenler ağından
öğrenilen küresel derslerde, aileler için nakit hibeler ve büyük

salgınların etkilerinin hafifletilmesinde destek sağlamak için 550
milyon İsviçre Frangı (566 milyon ABD Doları) bağış çağırısı
yapmaktadır. 550 milyon İsviçre Frangının 150 milyonluk kısmı
IFRC'nin ihtiyaç duyan ulusal dernekleri desteklemesi için
ayrılırken, geri kalan 400 milyon İsviçre Frangı ise ulusal dernekler
tarafından kendi ülkelerinde toplanacaktır.
- ICRC, çatışma ve şiddet yaşanan yerlere müdahale, tıbbi tesisleri
ve gözaltı tesislerini desteklemek, salgının buralarda yayılmasını
frenlemek, yerlerinden edilmiş kişilerin ve tutukluların tıbbi
hizmetlere erişimini sağlamak ve ulusal Kızılhaç ve Kızılay
Derneklerinin müdahalelerini desteklemek içim 250 milyon İsviçre
Frangı (256 milyon ABD doları) bağış çağırısında bulunmaktadır.
ICRC Başkanı Peter Maurer şunları söyledi: "Uluslararası toplum, ya
şimdi yetersiz kaynaklara sahip ve çatışma nedeniyle engelli
durumdaki topluluklara verilen desteği artırmalı ya da başka bir
insani felaketin savaştan zarar görmüş toplulukların yaşadığı
krizlerin üzerine eklenmesine izin verme riskini almalıdır. Virüsler
sınır tanımaz; bu sadece küresel eylemle çözülebilecek küresel bir
sorundur. "
Hareketin halihazırda yürüttüğü çalışmalar, ulusal derneklere
sağlık hizmetlerini artırma, toplum katılımı ve savunmasız
nüfusların salgına hazırlığına destek sağlamayı kapsamaktadır.
Ayrıca, tıbbi tesislere sağlanan malzeme miktarının artırılması,
gözaltı tesisleri de dahil olmak üzere sanitasyon ve hastalık önleme
programlarının genişletilmesi ve toplumların temel hizmetlere
erişimini
sağlayarak
salgının
sosyo-ekonomik
etkilerinin
azaltılması da buna dahildir. Ek olarak, COVID-19'u erken
saptanması, vakaların izolasyonu ve tedavisi ile temas ettikleri
kişilerin tespit ve takibi için Dünya Sağlık Örgütü’nün yönergelerini
uygulanması konularında devletlere destek sağlanacaktır.

Her iki kuruluş da, salgının hızlı bir şekilde küresel olarak yayılması
nedeniyle devletler arası ve ulusal düzeylerde finansman ve destek
sağlanmasını da kapsayan, koordineli ve toplum genelinde bir
yaklaşım gerektiği konusunda uyarı yapmaktadır. COVID-19'un
etkileri her yerde hissedilecek, ancak en savunmasız durumda
olanlar özellikle yüksek risk altında. Hükümetler, bireyler,
topluluklar, kurumlar ve bağışçılar, bu sağlık krizinin yıkıcı
etkilerini azaltmak için her düzeyde birlikte çalışmalıdır.
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi dünyanın en büyük insani
ağıdır. Toplum temelli gönüllüleri ve personeli, sağlık ve sosyal
refahın yetersiz olduğu ülkelerde yaşayanlar da dahil olmak üzere,
dünyanın en savunmasız insanlarına yardım eder ki bunlar
arasında; son zamanlarda meydana gelen felaketlerden kurtulanlar;
göçmenler ve yerinden edilmiş insanlar; çatışma bölgelerinde olan
ve sürekli şiddete maruz kalanlar; kentsel gecekondu
mahallelerinde yaşayanlar ve COVID-19'un sosyo-ekonomik
etkisinden muzdarip olanlar mevcut.
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IFRC, hayat kurtarmak ve insan onurunun korunmasını teşvik için dünya
çapında çalışan, 192 Ulusal Kızılhaç ve Kızılay Derneği'nden oluşan, dünyanın
en büyük insani yardım ağıdır. www.ifrc.org - Facebook - Twitter –

YouTube.

www.icrc.org
ICRC’nin yayın kalitesindeki en yeni video görüntülerinin önizlemesini yapmak
ve görüntüleri indirmek için www.icrcvideonewsroom.org adresini;
ICRC'nin sağlık çalışanları ve hastalarına yönelik saldırılara son vermek için neler
yaptığını öğrenmek için de www.healthcareindanger.org adresini ziyaret
edebilirsiniz.
Ayrıca Facebook.com/icrc ve twitter.com/icrc sosyal media hesaplarından
ICRC'yi takip edebilirsiniz.

