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COVID-19 salgınıyla ön saflarda mücadele eden sağlık
çalışanlarının ve gönüllülerin inanılmaz çalışmalarını
kutluyoruz.
Dünya Kızılhaç ve Kızılay gününü, bu sene, eşi benzeri
görülmemiş koşullar altında kutladık. Sağlık çalışanları ve
gönüllüler, dünya genelinde COVID-19 salgınına müdahale etmek
için harekete geçti.
Birçok ülkedeki sağlık sistemi, endemik hastalıkların, doğal
afetlerin ve uzun süren çatışmaların üstesinden gelmeye
çabalarken, sınırlı sağlık bakımı finansmanı ve kaynakları
yüzünden zaten baskı altında ve yetersiz durumdadır. COVID-19
salgını, kaynaklar açısından fakir ve çatışmadan etkilenen
ülkelerde, halihazırda yetersiz durumda olan sağlık sistemleri
üzerindeki yükün artmasına ve eşi benzeri görülmemiş bir
zorlukla karşı karşıya kalmalarına yol açmıştır. Bunun en
savunmasız durumdakiler üzerindeki etkisi felaket olabilir.
Sağlık çalışanı ve gönüllülerin hizmetlerine duyduğumuz
minnettarlığı ve kendimizi borçlu hissettiğimizi dile getirmek

istiyoruz. Onların yaptıklarını yapmak kolay değil. Yine de
çalışanlarımız ve gönüllülerimiz bunları yapmaya devam ediyor.
Insanlık için tek Hareket
Çalışanlarımız ve gönüllülerimiz, hayatın en kötü anları olan
krizler, savaşlar ve felaketlerle her gün karşı karşıya kalıyor. Onlar
Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin ilk müdahalecileri ve ön cephede
mücadele veren elçileridir.
Küresel ağımızın artan gücü ve erişimi, onlar gibi insanlardan
kaynaklanmaktadır. Dünya çapında, tehlikeli ve güvenliksiz
yerlerde, tarafsız, bağımsız ve yansız insani müdahalenin, en çok
ihtiyaç duyanlara ulaşması onların sayesinde mümkün olmaktadır.
Herkes için her yerde olduğumuzu iddia edebiliyorsak eğer, bu da
onlar gibi insanların sayesindedir.
Sağlık Çalışanlarının Korunması
Bu salgın sırasında, sağlık çalışanlarının ve sağlık altyapısının
güvenliği ve korunması çok önemlidir. Sağlık çalışanları COVID-19
müdahalesinin ön cephesinde oldukları ve sıklıkla dertli aileler ve
topluluklarla çalıştıkları için şiddet ve istismarın hedefi olabilirler.
Sağlık çalışanlarının güvenli bir şekilde işlerini yürütebilmelerinin
sağlanması ve korunmaları, hastalıktan etkilenen kişilerin devamlı
bakımının sağlanabilmesi için de son derece önemlidir.
COVID-19'dan etkilenen kişilere destek veren sağlık bakım
çalışanlarının, müdahalenin ön cephesinde oynadıkları önemli rol
kabul görmelidir. Bu salgın sırasında benzersiz zorluklarla
karşılaşıyorlar, olağanüstü koşullarda çalışıyorlar, baskı ve stres
altında hissediyorlar ve çoğu durumda hastalığı ailelerine
bulaştırmaktan endişe ediyorlar.

Sağlık personelimizi destekliyoruz. Çalışmaları sırasında veya
vardiya aralarında yeterli derecede dinlenmek, iyi beslenmek,
fiziksel aktivitede bulunmak, aile ve arkadaşlarıyla ilişkilerini
sürdürmek de dahil olmak üzere kendilerine iyi bakmaları için
küresel olarak çağrı yapıyoruz.
Bazı sağlık çalışanları, ne yazık ki, Covid-19 nedeniyle
damgalanma veya bulaş korkusu yüzünden aileleri veya
toplulukları tarafından yalnız bırakılma durumu yaşayabilir. Bu
durumlarda sevdikleriyle iletişimde kalmaları ve benzer
deneyimleri olabileceğinden meslektaşlarından destek aramaları
gerekir.

