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Cenevre (ICRC) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), devletler 
ve insani yardım kuruluşları tarafından ortaklaşa bir müdahale 
başlatılmadığı takdirde, silahlı çatışmalar yüzünden halihazırda 
yıkıma uğramış ülkelerde COVID-19 ile savaşmanın neredeyse 
imkansız hale geleceği uyarısında bulundu. Virüs çatışma 
bölgelerinde tutunmaya başlamadan önce durdurma ve müdahale 
planları acilen uygulamaya konmalıdır. 



 

COVID-19, güçlü sağlık sistemlerine sahip ülkelerde yaşam için 
büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Ancak bu tehdit, sağlık 
sistemlerinin savaş yüzünden tahrip olduğu, çatışmaların yerinden 
ettiği kişilerin fiziksel olarak birbirine yakın bir şekilde yaşadığı; 
temiz su, sabun ve ilaç gibi hayat kurtaran malzemelerin yetersiz 
olduğu yerlerde, çok daha  büyüktür. 

 

Ayrıca, çatışma nedeniyle zayıflayan sağlık sistemlerinin, COVID-
19 vakalarının tespiti, yönetimi ve takibi için kapasite azalmış, bu 
da bulaşma riskini arttırmıştır. 

 

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer; “COVID-19 
yüzünden en gelişmiş sağlık ve bakım sistemlerinin bile 
kapasitelerini aşmış durumda. Çalıştığımız yerlerin çoğu, yoğun 
bakım kapasitesini bir yana bırakın, temel sağlık altyapısına bile 
sahip değil. Bizim korkumuz, virüsün yayılmasını frenlemek için 
acil bir önlem alınmadığı takdirde, dünyanın en savunmasız 
topluluklarından bazılarının mahvolması, ”dedi.  

  

ICRC, dünya genelinde hapishaneler ve yerinden edilmiş kişilerin 
kaldığı kamplarda en kötü senaryonun gerçekleşmesinden  
korkuyor. Suriye, Yemen, Güney Sudan, kuzeydoğu Nijerya ve 
Afganistan gibi çatışma bölgelerindeki sağlık sistemleri, buralara 
sağlanan insani destekte herhangi artış olmadan, COVID-19 
vakalarıyla başa çıkmaya hazır değil. 

 

Devletler ve insani yardım kuruluşlarının acil ve ortaklaşa 
müdahalesi hayati önem taşımaktadır. COVID-19'un, sağlık 
sistemi zayıflamış ve savaştan zarar gören ülkeler, için felaket 
olması gerekmez, ancak uluslararası toplumun buralara olan 



desteğini artırmasını gerektirir. Geçen hafta Uluslararası Kızılhaç 
ve Kızılay Hareketi, bu acil tehditle başa çıkmak için sınırlı 
kapasiteye sahip ülkelere aktarılan kaynakların artırılması için, 
800 milyon İsviçre Franklık bir çağırıda bulundu.   

 

Yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplarda, fiziksel olarak 
mesafelerin korunması mümkün olmamaktadır. Biz bir kere 
kampa girdikten sonra koronavirüsün yayılmasını durdurmanın 
imkansız olacağından korkuyoruz. Gerçekten de, virüsün tıbbi 
müdahaleyi zora sokacak derecede hızlı ve şiddetli bir şekilde 
yayılmasından endişeliyiz. İnsanların şiddet nedeniyle evlerinden 
kaçtıkları bir ortamda  şüpheli vakaları takip etmek ve izole etmek 
daha zor olduğundan, virüsü engellemek ve sınırlandırmak da zor 
olacaktır. 

 

 

Virüs yüzünden savaş durmadı ve çatışma mağdurlarının yardıma 
hala hem ihtiyaç hem de hakları var.   

 

Kızılhaç Başkanı Maurer; “Virüse müdahalenin ön planda olduğu  
bir ortamda çatışma mağdurlarına yardım çalışmalarımıza hala 
ihtiyaç duyuluyor. Bu görev, şu anki salgının ölçeği nedeniyle ve 
ülkelerin, insanların ve malların hareketini kısıtlaması gibi, bu 
tehdidi sınırlandırmak için alınan gerekli ve hayati önlemler 
yüzünden daha da güçleşmiştir. Bir felaketten kaçınmak için, 
çatışma bölgelerindeki hükümetler ve diğer silahlı aktörlerin 
önceliği insani yardım çalışmalarının kolaylaştırılması olmalıdır. 
Virüsler sınır tanımaz: Bu yalnızca küresel eylemle çözülebilecek 
küresel bir sorundur,” dedi. 

 



ICRC, bir yandan savaş bölgelerinde çalışmalarına devam ederken, 
bir yandan da faaliyetlerini, ulusal Kızılhaç ve Kızılay dernekleri ve 
IFRC ile yakın işbirliği içinde COVID-19 salgını önleme ve onlara 
yardım etmeye yönelik  biçimde yeniden organize etmiştir.  

 

ICRC’nin COVID-19 müdahalelerinden bazıları şöyle: 

 
Afganistan ve Myanmar'da, ICRC’nin hapishanelerde ve sağlık 
sistemlerini destekleme çalışmalarını, COVID-19 hazırlık, tespit ve 
önleyici prosedürlerine odaklanmaktadır. Ayrıca izolasyon 
önlemleri, hijyen koşullarının iyileştirmesi ve koruyucu 
malzemelerin hazırlanmasını kapsayan bir hızlı müdahale planı 
oluşturuyoruz. 

Ermenistan'da, ICRC kısa süre önce ülkenin 12 gözaltı merkezinde 
bulunan tıbbi birimlere sabun ve dezenfektan bağışında bulundu. 
Ayrıca, dört cezaevine de kızılötesi termometreler sağlandı. 

Burkina Faso'da, COVID-19 hakkında radyo spotları yayınlıyoruz. 
Şiddetten etkilenen bölgelerde, temiz su ve sabuna erişimi 
artırmaya ve gözaltı yerlerinde sabun ve jel dağıtmaya devam 
ediyoruz. 
 
Kolombiya'da, önümüzdeki üç ay boyunca ICRC, tuvaletlerin 
yenilenmesi ile COVID-19'u sınırlandırmak için 20 gözaltı 
merkezine hijyen malzemeleri sağlanmasına destek verecek. 

 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, destek verdiğimiz 
hastanelerin karantina önlemleri oluşturmasına, sağlık personelini 
şüpheli vaka izolasyonu konusunda eğitmeye ve sağlık 
kuruluşlarında ve ICRC tarafından ziyaret edilen gözaltı 
merkezlerinde enfeksiyonları engelleme amacıyla kontrol 
önlemleri uygulamalarına yardımcı oluyoruz. 
 



El Salvador'da, ellerini yıkamalarına yardımcı olmak için 
tutuklulara sabun dağıtıyoruz. 
 
Gazze'de ICRC, karantinadaki insanlar için 500 yatak ve 1.000 
battaniye bağışladı. Ayrıca, şüpheli vakaların taranmasına 
yardımcı olmak için sağlık yetkililerine 43 kızılötesi termometre 
bağışlamıştır. 
 
Irak'ta, onüç gözaltı merkezinde bulunan 22.000 tutuklu için 
sabun ve dezenfektan, eldiven, gözlük, önlük ve termometre gibi 
koruyucu ekipman bağışında bulunduk. Yakında el yıkama 
malzemeleri ve çamaşırsuyu spreyi de dahil olmak üzere 20.000 
tutuklunun bulunduğu 11 kuruma daha bağış yapılacaktır. 
 
Meksika'da, ICRC ve Meksika Kızılhaçı, virüsün yayılmasını 
önlemek için su ve hijyen kitlerinin dağıtımı yapıyor ve virüsten 
korunma konusunda bilgi veriyor.  
 
Lübnan'da, ICRC, COVID-19 vakalarının tedavi edildiği Rafik Hariri 
Üniversite Hastanesi'nde bir acil servis koğuşu idare etmektedir. 
 
Somali'de, desteklediğimiz Mogadişu hastanesine tecrit için çadır 
sağladık ve Somali Kızılay'ın desteklediği kliniklerde şüpheli 
vakaları izlemek için bir gözetim sistemi uyguluyoruz. Ayrıca 
gözaltı merkezlerine hijyen malzemeleri dağıtıyor ve 120.000'den 
fazla haneye COVID-19 hakkında hijyen bilgileri ile sabun ve 
çamaşırsuyu sağlıyoruz. 
 
Sudan'da, düzinelerce el pompasını onarıyor ve on binlerce 
yerinden edilmiş kişiye sabun dağıtıyoruz. Ayrıca, devlet sağlık 
kurumlarının eldiven, önlük ve dezenfektan stoklamasına 
yardımcı oluyoruz. 
 



Suriye'de, Al Hol Kampı'nda saha hastanemiz faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Ekibimiz hastaları COVID-19'a karşı korumak için 
gerekli önleyici tedbirleri almaya başlamıştır. 
 

Daha fazla bilgi için: 

Ewan Watson, Cenevre Sözcüsü, +41 792 446 470, ewatson@icrc.org 
Chris Hanger, Cenevre Sözcüsü, +41 79 574 06 36, changer@icrc.org 
Ruth Hetherington, Ortadoğu Sözcüsü, rhetherington@icrc.org   
Sarah Alzawqari,  Ortadoğu Sözcüsü, +961 3138 353, salzawqari@icrc.org 
Crystal Wells, Doğu Afrika Sözcüsü, +254 716 897 265, cwells@icrc.org 
Halimatou Amadou, Batı Afrika Sözcüsü, +221 78 186 46 87, hamadou@icrc.org 
Pawel Krzysiek, Asya Sözcüsü, +48 508 861 928, pkrzysiek@icrc.org 
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