
Güney Sudan: COVID-19 
Juba’daki yerinden edilmişler 
kampında görüldü, on binlerce 
kişi risk altında 

 
ICRC Başkanı Peter Maurer’in önceki Güney Sudan ziyaretlerinden bir kare.  

Sıtmadan korunmak için, bir kişilik cibinliğin altına üç kişi 
sığınmanız gerektiğinde fiziksel mesafeyi nasıl gözetebilirsiniz? 

Güney Sudan'ın başkenti Juba'da, “sivillerin korunma” (PoC) alanı 
olarak bilinen ve giderek genişleyen bir kampta yaklaşık 30.000 
kişi yan yana yaşıyor. Savaştan kaçmak için evlerini bırakmak 
zorunda kaldılar ve bu kamp şu anda sahip oldukları tek ev. Ama 
şimdi oraya da Covid-19 geldi. 



 “Ülke çapındaki vakalarda büyük bir artış gözlemliyoruz. Özellikle 
Juba'nın hemen dışındaki kampta testleri pozitif çıkan birkaç 
vakanın bulunmasından endişe ediyoruz ”diye anlatıyor Güney 
Sudan Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Delegasyon Başkanı 
James Reynolds. “Orada,  ülke içinde yerinden olmuş on binlerce 
insan var, bu yüzden de oldukça sıkışık koşullarda yaşıyorlar. 
İçinde su akmayan, tek bir evde yaşayan bir çok kişinin el yıkama, 
sosyal mesafe, maske takmak gibi tüm bu şeylere uymasının çok 
zor olduğunu düşünüyorum.” 

Virüsle mücadele için titizlikle uygulanması gereken hijyen ve 
fiziksel mesafe önlemleri gerekiyor. En azından temiz su var, ama 
fiziksel mesafeden ne haber? Kamp sakinleri ve kampın İngilizce 
öğretmeni Kim, bunun çok daha zor olacağını söylüyor : 

 “Bugün hastalansak, nüfusumuz çok sıkışık durumda. Hepimiz 
tek bir yerdeyiz, bu yüzden bu hastalığı önlemek veya bu hastalığı 
kontrol etmek bizim için çok, çok zor olacak, çünkü dip dibe 
yaşıyoruz .” 

 “Örneğin, aynı odada on kişi kalıyor. Ya da tek bir cibinlik altında 
üç kişi buluyorsunuz. Buralarda mesafeyi belirleyen kuralı nasıl 
koyabiliriz?” 

Ekstra hijyen ve mesafe önlemleri uygulamaya konuldu, ancak 
tüm dünyadaki virüsle başa çıkmaya çalışan çocuklarda olduğu 
gibi, burada da bu önlemlere kampın genç sakinlerinin uyması zor 
olabilir. Kamptaki hayati ekipmanların bazıları da hala eksik. 

Kampta ikamet eden Lony Choul, “İhtiyaç içindeki  topluluklara 
hem sıvı sabun hem de sert sabunun dağıtılması gerekli,” diyor. 
“Böylece Covid-19’dan koruyan önlemlere uyabiliriz. Bu en zorlu 
{şeylerden} biri. ” 

ICRC, Güney Sudan Kızılhaçı ile birlikte, savaşta ayrı düşen aile 
bireylerinin  telefon görüşmeleri yoluyla iletişimde kalmasına 
yardımcı olmak için yıllardır PoC'da çalışıyor. Kampta şu anda 
teyit edilmiş ayrı düşme vakaları var. Ancak, kalabalık 



yaratmamak için bu tür telefon görüşmelerinin askıya alınması 
gerekti. Bunun yerine aktif telefon numarası olanlara telefon 
kredisi gönderiliyor, böylece aramaları kendileri yapabiliyorlar. 

ICRC'nin Güney Sudan'daki Koruma Koordinatör Yardımcısı Cellou 
Mamadou Bah, “PoC’la ilgili bu haberi  aldığımız için çok 
üzgünüz” diyor. “ICRC, bu kampın kuruluşundan bu yana orada 
çalışıyor. Kamptakilere, RFL hizmetleri (aile bağlarının yeniden 
kurulması hizmetleri) sağlıyoruz,” şeklinde konuşan Bah,  
“Onlarla çok yakınız, yıllardır birlikte çalıştığımız kendi Kızılhaç 
gönüllülerimiz var ve bu durum bizim için çok endişe verici,” diye 
de ekliyor.  

Bir salgın sırasında dünyadaki herkes risk altında. Ancak 
çatışmalar yüzünden yerinden edilmiş insanlar, kalabalık 
kamplarda, hapishanelerde veya nüfus yoğunluğu yüksek kentsel 
mahallelerde yaşayanlar için bu risk çok daha yüksek. 

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Delegasyon Başkanı 
Reynolds; “Sadece kamp değil, hapishaneler  var, hastaneler  var 
ve Juba'nın birçok bölümü oldukça düşük gelirli, ancak kalabalık, 
bu yüzden bir çok insanla oldukça kısıtlı bir alanda yaşıyorlar ve 
bu önlemlerin hepsine uymaları çok zor ”dedi. 

The ICRC remains committed to helping stop the spread of COVID-
19 in South Sudan, together with the South Sudan Red Cross and 
the International Federation of Red Cross and Red Crescent, while 
also continuing to meet the needs of people affected by conflict 
and violence. 

ICRC, Güney Sudan Kızılhaçı ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay 
Federasyonu ile birlikte COVID-19'un Güney Sudan'daki 
yayılımının durdurulmasına yardımcı olma kararlılığını 
sürdürürken, çatışma ve şiddetten etkilenen insanların 
ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ediyor. 

Daha fazlası için: 
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