Дейности на БЧК в отговор на пандемията от COVID-19
Подпомогнати уязвими групи, медицински и социални заведения.
Участие на доброволци и служители.
От началото на пандемията към 10.11.2020 г.

___________________________________________________________________________________

.3 800

Участвали доброволци и
служители на БЧК

.100 277

Нуждаещи се, получили
хранителни продукти

.386 480

Достигнати лица с дейности по
превенция и актуална информация

.3 413

Консултирани, получили
психосоциална и емоционална
подкрепа / ПСП:
*Национален чат по ПСП – 657
*Горещи телефонни линии – 2 756

.1 592

Закупени храни и
лекарства на лица в
изолация
Предоставени тестове:
*PCR тестове - 20 048 бр.
*Бързи тестове - 20 000 бр.
*Консумативи - 20 010 бр.

.3 140 255

Предоставени лични предпазни
средства:
*маски - 1 075 305 бр.
*ръкавици - 1 930 000 бр.
*шлемове - 7 750 бр.
*защитно облекло - 92 200 бр.
*очила - 1 500 бр.
*калцуни - 32 500 бр.

*мед.шапка – 1 000 бр.
Предоставени за дистанционно
обучение на ученици:
*100 лаптопа; *30 рутера

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДКРЕПАТА! ТАКА МОЖЕМ ДА ПРОДЪЛЖИМ ДА ПОМАГАМЕ ЗАЕДНО!

Предоставени хигиенни продукти:

*етилов спирт - 5 295 л.

*дезинфектант - 6 401 бр. ; 3 050 л.
*продукти за лични хигиена – 14 009 бр.
*препарати за почистване - 10 000 бр.

*санитарно-хигиенни стелки – 133 бр.

Подкрепа на медицински екипи.
и доброволци с храни и напитки:

*вода - 101 232 бутилки
*инстантно кафе - 128 125 бр.
*тонизиращи напитки - 54 690 бр.
*шоколадови изделия - 19 428 бр.

Предоставени специализирана
медицинска апаратура и имущество от
бедствен резерв за подпомагане:
*Респиратори - 12 бр.

*UVC бактерицидни лампи - 68 бр.
*Пациентски монитор - 37 бр.
*Електромоторно легло - 5 бр.
*Устройство за дистан. мониторинг на пациенти
- 15 бр.
*Real time PCR система – 1 бр.
*Подвижен рентгенов апарат – 1 бр.
*С-ма за екстракция на нуклеинова к-на – 1 бр.
*Гривна за дистан. мониториране – 50 бр.
*Термометри – 762 бр.
Матраци, одеала, спално бельо, легла, палатки

