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TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 3. II. 2020

KORONAVIRUS: ČERVENÝ KŘÍŽ POMÁHÁ V BOJI S NÁKAZOU

VIS HUMANITATIS – SÍLA HUMANITY – LE POUVOIR DE L’HUMANITE – POWER OF HUMANITY

V reakci na šíření nákazy novým typem koronaviru (2019-nCoV), jejíž epicentrum se koncem
loňského roku objevilo v Čínské lidové republice v provincii Wu-Chan se aktivovala také
opatření ze strany Mezinárodního hnutí ČK&ČP, konkrétně jednotlivých národních
společností – především Čínského ČK, ale též ČK zemí, kam se již nákaza rozšířila – např.
japonského, Filipínského, Korejského Thajského ČK či ČK Myanmaru – a Mezinárodní
federace ČK&ČP – regionální ředitelství pro Asii a Tichomoří (Kuala Lumpur). Mezinárodní
federace ČK&ČP má koordinační roli a v oblasti působí její týmy monitorující situaci.
Aktivity složek ČK&ČP se liší dle závažnosti stavu ohrožení nákazou v jednotlivých zemích.
Vždy se jedná o prevenci, šíření informací o způsobu přenosu infekce a způsobech ochrany
před ní, klinických známkách onemocnění apod. V ohnisku nákazy, kde provozuje i svá
zdravotnická zařízení, dále se ČK podílí na péči o nemocné, poskytuje psychologickou
pomoc, distribuuje ochranné prostředky apod. Podle stavu závažnosti ohrožení se
v jednotlivých zemích podílí na protiepidemických opatření. ČK uvedené činnosti provádí
vždy v dohodě se státními orgány (v souladu s rezolucí č. 19/3 přijatou na 33. mezinárodní
konference ČK&ČP z prosince 2019, v níž se vlády a složky ČK&ČP zavázaly ke společným
postupům v boji s epidemiemi a pandemiemi).
Pro uvedené aktivity boje s nákazou a omezování jejího dalšího možného šíření shromažďují
složky ČK&ČP materiální i finanční prostředky.
Pro území ČR přichází aktuálně v úvahu pomoc finanční.
Pomoc Červeného kříže v místě lze podpořit i prostřednictvím sbírkového účtu Českého
červeného kříže:
»

č. ú. 333999/2700 v.s.2002

»

přispět můžete také on-line *)

Za poskytnutý příspěvek děkujeme.
Další informace o průběhu pomoci budou zveřejňovány na našich stránkách.
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