Cezaevlerinde COVID-19 ile
mücadelenin zorlukları; ICRC,
Lübnan'daki en büyük hapishanede
önleyici tedbirler üzerinde çalışıyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aşırı kalabalık, hijyenik
olmayan ve kötü havalandırılan hücrelerin virüsün yayılması için
uygun koşullar yarattığını geçmiş deneyimleri sayesinde
bilmektedir. Tutuklular, COVID-19'un yayılmasına karşı özellikle
savunmasız durumdadır. Çünkü temiz su lüks olabilir ve pek çok
gözaltı merkezinde sabun bulunmayabilir.
“Mesela, babam sarılıktan muzdarip. Onun için endişeliyiz. Ben
evde kalıyorum. Kimse beni ziyaret etmiyor ya da evime gelmiyor.
Ancak babam (kalabalığa) maruz kalıyor, çok maruz kalıyor, ”diye

anlatıyor babası Lübnan'daki Roumieh Merkez Hapishanesi’nde
gözaltına tutulan, Ali Awada.
Lübnan'da gözaltı merkezlerinde hiçbir vaka tespit edilmemesine
rağmen, ICRC, bulaşma riskini en aza indirmek ve tutukluların,
hapishanenin ve sağlık personelinin salgın hakkında
bilgilendirilmesini ve uygun materyaller ve teknik bilgi ile
yeterince donatılmasını sağlamak gibi önleyici tedbirleri
desteklemek ve artırmak için gözaltı makamlarıyla birlikte
çalışıyor.
Roumieh Merkez Cezaevi müdürü Albay Majed Al Ayoubi; “Biz de,
personel de tutuklular da hepimiz endişeliyiz. Virüsün özellikle
binaların zayıf altyapıya sahip olması nedeniyle bina içine
yayılmasını önlemek için elimizden geleni yapıyoruz,”dedi.
Roumieh Merkez Hapishanesi Lübnan'daki en büyük hapishane.
Aşırı kalabalık ve 4000'den fazla tutuklu barındırıyor. ICRC, hijyen
sağlayabilmek için altyapıyı iyileştirmek amacıyla, tutukluların
izole edilebileceği ve virüse yakalandıklarından veya pozitif
olduklarından şüphelenildiğinde gereken tıbbi bakımın
sağlanabileceği donanımlı bir izolasyon koğuşu oluşturmak için
Dahili Güvenlik Güçleri (ISF) ile birlikte çalışmaktadır.
ICRC’nin gözaltındaki kişilerle ilgilenen doktoru Abdolhaliem
Ahmad; “Tutukluların toplumla aynı sağlık hizmetini alma
hakkına sahip olduklarına inanıyoruz. Bu yüzden tıbbi izolasyon
odaları kurduk,” dedi.
Bu, tutukluların bir salgın ortaya çıktığı takdirde, bulundakları
gözaltı tesisinde gerekli sağlık yardımına ulaşabilecekleri
anlamına gelir. Koğuşlar, ayrıca, laboratuvar testleri için
gönderilecek örneklerin hızlı, güvenli ve yerinde toplanmasını
sağlayan bir swab numune alma odası ile donatılmıştır.
ICRC, Roumieh'e ek olarak, İçişleri Bakanlığı ve Savunma
Bakanlığı’na bağlı12 cezaevini daha, sağlık çalışanları için kişisel

koruyucu ekipmanlar, gözaltındakiler için hijyenik kitler ve
tesisler için temizlik malzemeleri sağlayarak desteklemektedir.

Roumieh merkez hapishanesindeki ICRC faaliyetleri:

-ICRC, gardiyanların ellerini düzenli bir şekilde yıkamalarını
kolaylaştırmak için hapishanenin ana girişine ve her bloğun
girişine lavabolar yerleştirdi.
-ICRC, personel ve sağlık çalışanları için kişisel koruyucu ekipman
(eldiven, maske, sabun ve dezenfektan) dağıttı.
-ICRC ayrıca, izolasyon koğuşlarında kullanılmak üzere, şilteler,
tıbbi servis arabaları, yiyecek servis el arabaları ve ayakkabı
dezenfeksiyon kovaları sağladı.
-ICRC, 4200 tutuklu için sabun ve tesisler için deterjan, süpürge
ve çöp kutuları gibi diğer temizlik malzemelerini dağıttı.
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