
Virüsle mücadelede hep birlikteyiz: 
Israil ve İşgal Altındaki Topraklar’da 

COVID-19 salgınına müdahale  

  

İsrail, Batı Şeria ve Gazze'de, çatışma ve salgın sırasındaki 

gelişmelere müdahale edebilmek amacıyla operasyonel 

kapasitemizi koruduğumuzdan emin olmak için yoğun bir 

şekilde çalışıyoruz. Hareket kabiliyetinin kısıtlanmış 

olması ve hızla yayılan koronavirüs hastalığının (COVID-

19) yarattığı tehdit bu durumu daha da zorlaştırıyor, 

ancak bunlar üstesinden gelmeye kararlı olduğumuz 

zorluklar. 



 
COVID-19 salgını dünyayı altüst etti. ICRC'nin silahlı 
çatışmalardan etkilenen insanların koruma ve yardım etme temel 
misyonu değişmedi. Ancak insani bir kuruluş olarak ICRC için, bu 
krize müdahale etmek dünyanın her yerinde bir öncelik haline 
geldi.  

İsrail, Batı Şeria ve Gazze'de, çatışma ve salgındaki gelişmelere 
müdahale edebilmek için operasyonel kapasitemizi korumamızı 
sağlamak amacıyla çok çalışıyoruz. Hareket kabiliyetinin 
kısıtlanması ve hızla yayılan virüs tehdidi bu durumu daha da 
zorlaştırıyor, ancak bunlar üstesinden gelmeye kararlı olduğumuz 
zorluklar. 

Yaptığımız işin önemli bir parçası, gözaltı merkezlerinde bulunan 
kişiler için yaptıklarımız olmaya devam ediyor. Virüsün gözaltı 
merkezlerine yayılmasını önlemek amacıyla, aileler için 
düzenlediğimiz ziyaret programımız ne yazık ki askıya alındı. 
Salgının gözaltı makamları için doğurduğu zorlukları anlıyor ve 
tutuklulara ile ailelerine alternatif iletişim yollarının sunulmasını 
sağlamak için çalışıyoruz. 

Aynı zamanda özgürlüklerinden yoksun bırakılmış kişilerin  
sağlığı ve insanca koşullarda yaşamaları için çalışmalarımız devam 
ediyor. ICRC, gözaltı makamları ile yakın temas halinde. Mevcut 
salgın hastalığın neden olduğu çeşitli kısıtlamalara ve tutuklu 
nüfusu korumak için özel önlemler alınmasına rağmen, ICRC’nin 
İsrail, Batı Şeria ve Gazze'deki gözaltı merkezlerine ziyaretleri 
devam edecek. 

Ancak COVID-19 ile mücadelede yalnız değiliz. Kızılhaç Kızılay 
Hareketi'nin kurucusu olarak biz, Hareket ortaklarımız Magen 
David Adom (MDA) ve Filistin Kızılay Derneği (PRCS) ile omuz 
omuza bulunuyoruz. 



MDA şimdiye kadarki en büyük operasyonunu başlattı ve virüse 
maruz kaldığını düşünen insanlardan gelen sorulara cevap vermek 
için özel bir yardım hattı kurdu. MDA gönüllüleri de enfekte olmuş 
insanlardan sürüntü örnekleri toplamak için insanların evlerine 
gidiyorlar. Dünyanın dört bir yanındaki deneyimler, test yapmanın 
COVID-19 ile savaşın anahtarı olduğunu gösteriyor. 

Bu arada Filistin Kızılay Derneği, Filistin toprakları için ambulans 
sevk çağrı merkezini idare etmekte ve virüse maruz kalmış 
olabileceğini düşünen insanların çağrılarını Filistin Sağlık 
Bakanlığı'na kanalize etmektedir. Biz de, salgına müdahale için 
gerekli temel malzemeleri bağışlayarak ve iletişim çabalarını 
destekleyerek, PRCS'ye her şekilde destek sağlıyoruz. 

Bilgi, bu mücadelenin önemli bir parçası ve her iki ulusal dernek 
de kamuya açık mesajlaşma yolunu kullanarak İsrailli ve 
Filistinlileri, ailelerini ve topluluklarını nasıl koruyacakları 
hakkında bilgilendirmek için çok çalışmaktadır. Bu hayati 
mesajları  olabildiğince güçlendirmek için elimizden geleni 
yapıyoruz. 


