Български Червен кръст

”Дейности на БЧК свързани с подпомагане и
ограничаване разпространението на COVID-19”

Български Червен кръст

Подготовка на БЧК в отговор на COVID-19
 2 февруари 2020 г. - създаване на работна група в БЧК за
проследяване актуалната ситуация, международния опит и
предлагане на мерки в отговор;
 4 февруари 2020 г. - брифинг с членовете на Националния
оперативен щаб на БЧК относно ситуацията с COVID-19;
 Превод и адаптация на информационни материали, свързани с
COVID-19;
 Поддържане на активна комуникация със структурите на БЧК в
страната.
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Дейности на БЧК за отговор на COVID-19
 12 февруари 2020 г. - публикуване на информационни материали, съвети и препоръки за
превенция на официалната интернет страница на БЧК и в социалните мрежи;
 Своевременно обновяване на публикуваната информация, спрямо променящата се
ситуация;
 Поддържане на постоянна връзка със структурите на БЧК в страната. Закупуване на
допълнителни количества от лични предпазни средства и дезинфектанти за нуждите на
БЧК;
 Поддържане на постоянна връзка с Министерство на здравеопазването. Участие на
Генералния директор на БЧК в оперативна работна група към Министерство на
здравеопазването. Участие в Логистичнно-координационния център към НОЩ.
 Поддържане на постоянна връзка с партньори от държавни институции, структури на
правителството и местни власти.
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Дейности на БЧК в условията на извънредно положение
 Преустановяване на всички дейности с публичен характер, вкл. провеждането на
обучения и курсове, напр. по първа помощ за кандидат-водачи на МПС, водни
спасители и други;
 Изготвяне и разпространение на допълнителни инструкции за безопасност на
служителите и доброволците в условията на пандемия и актуализиране на вътрешно организационни документи;
 Анализ на риска и необходимите ресурси за адаптиране дейността свързана с мисията
на БЧК в условията на извънредно положение. План за непрекъсваемост на
дейностите;
 Планове за незабавно подпомагане и продължаващи действия за дългосрочно
подпомагане;
 Създаване на база данни с информация от структурите на БЧК, в реално време.
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Дейности на БЧК в условията на извънредна
епидемична обстановка
 Провеждане на дейности свързани с превенция и подпомагане, вкл.
провеждането на обучения и курсове, предоставяне на хуманитарни услуги и
др., съобразено с изискванията за прилагането на временни
противоепидемични мерки;
 Участие в тематични онлайн срещи с фокус върху непрекъснатост и
адаптиране на работата на БЧК към ситуацията в международен аспект;
 Разпространение на актуализирани материали за провеждане
хуманитарните
дейности
на
БЧК,
при
строго
спазване
противоепидемичните мерки.
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на

Български Червен кръст

Обмен на информация в рамките на Движението на
ЧК/ЧП и с партньори
 Поддържане на постоянен информационен обмен с Международното движение на
Червения кръст и Червения полумесец, с ежемесечни актуализации на подаваната
информация от БЧК. Поддържане контакт с мрежата НД „Съседите помагат първи“;
 Поддържане на контакт с офисите на други международни организации в България, в
т.ч. СЗО, ВКБООН и др.;
 Оказване и получаване на хуманитарна помощ на и от дружества на Червения кръст
и Червения полумесец от други държави, напр. Италия, Турция, Северна Македония и
др.;
 Присъединяване към Глобалния апел на Международната федерация на дружествата
на ЧК и ЧП за борба с COVID-19.

Подпомагане
Целеви групи за подпомагане:
 Хора с нисък социален статус и засегнати от кризата с коронавирус;
 Ромски общности;
 Деца в риск, ползватели на програма “Топъл обяд”
 Подкрепа на деца, обучаващи се онлайн - хигиена и умения за живот;
 Нуждаещи се от психосоциална подкрепа и/или психологическо
консултиране;
 Мигранти и търсещи закрила лица;
 Доброволци и служители на БЧК;
 Болнични и социални заведения;
 Ползватели на услуги в домове за възрастни и деца;
 Държавни институции и местни власти;
 Структури на правителството;
 Национална мрежа на здравните медиатори и др. НПО

Превенция
 Дейности свързани с превенция - медии, публикации в интернет страница и
в социални медии, съвети и призиви, патрулиране, раздаване на предпазни
маски, концерт „Помогни от вкъщи“ и др. Превенция в социалните центрове от
семеен тип на БЧК и Наблюдавано жилище.

Подпомагане
 Получаване и разпределение на материални дарения

 Получаване и разпределение на хранителни продукти за над 40 000 души в над 300
пункта в цялата страна по Хранителната програма /ОП за разпределяне на храни и/или
основно материално подпомагане от ФЕПНЛ/
 Предоставяне на услуги за възрастни и самотни хора по програмата „Домашни грижи“

Подпомагане

 Предоставяне на хранителни пакети, безплатен обяд в трапезарии за социалнослаби и мобилни екипи.
 Пазаруване на храни и лекарства за възрастни и нуждаещи се, посещения в
домове за възрастни. Подпомагане на бежанци и мигранти.

 Оказване на психо - социална подкрепа и ПСП.
Национален онлайн чат и горещи линии.

Подпомагане. Участие на доброволци и служители.

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 1.09.2020 г.

___________________________________________________________________________________

.3 643

Участвали доброволци и
служители на БЧК

.90 577

Нуждаещи се, получили
хранителни продукти

.363 619

Достигнати лица с дейности по
превенция и актуална информация

.2 673

Консултирани, получили
психосоциална и емоционална
подкрепа / ПСП:
*Национален чат по ПСП – 657
*Горещи телефонни линии – 2 783

.1 500

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

.3 126 505

Предоставени лични предпазни
средства:
*маски - 1 068 605 бр.
*ръкавици - 1 925 000 бр.
*шлемове - 7 400 бр.
*защитно облекло - 92 000 бр.
*очила - 1 500 бр.
*калцуни - 32 000 бр.

Предоставени хигиенни продукти:

*етилов спирт - 4 295 л.

*дезинфектант - 6 401 бр. ; 2 250 л.
*продукти за лични хигиена – 12 721 бр.
*препарати за почистване - 10 000 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 - 52 бр.
*Пациентски монитор - 34 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

Финансови дарения
Индивидуални и корпоративни дарения към 01.08.2020
1.Финансови средства с конкретна воля на дарителя, в т.ч. за хранителни
пакети, тестове за COVID-19, дейности на БЧК.
На обща стойност:

518 547.20 лв.

Изразходвани:

502 638.23 лв.

2.Финансови средства по Националната благотворителна кампания на БЧК
“Заедно, срещу COVID-19”:
На обща стойност:

879 540 лв.

Изразходвани за медицинска апаратура за болнични заведения:
851 755. 52 лв.

Искания от болнични заведения и общини
 Постъпили искания от над 20 болнични и здравни заведения и
други институционални бенефициенти за:
апарати за инвазивна вентилация, Real time PCR система, устройства за дистанционен
мониторинг на пациенти, автоматизирана система за екстракция на нуклеинова киселина,
мобилен рентгенов апарат UVC лампи, монитори за интензивно наблюдение, ЕКГ апарати,
пациентски монитори, дефибрилатори, тестове за COVID-19, предпазни маски, защитни
облекла, медицински консумативи, шлемове, дезинфектанти, спирт и др.

 Постъпили искания от общини и други организации за:
хранителни пакети, дезинфектанти, предпазни маски, защитни облекла и
хигиенни пакети

Материални дарения
 Предоставени на болнични заведения
Министерството на здравеопазването:

в

координация

с

апарати за инвазивна вентилация, Real time PCR система, устройства за
дистанционен мониторинг на пациенти, автоматизирана система за екстракция
на нуклеинова киселина, мобилен рентгенов апарат UVC лампи, монитори за
интензивно наблюдение, ЕКГ апарати, пациентски монитори, дефибрилатори,
тестове за COVID-19, предпазни маски, защитни облекла, медицински
консумативи, шлемове, дезинфектанти, спирт и други.
 Предоставени на общини и други организации:
над 14 000 хранителни пакети, дезинфектанти,
 На Националния оперативен щаб:
лични предпазни средства с висока защита, складови помещения.
 Предстои процедура за закупуване и предоставяне на хранителни
пакети за крайно нуждаещи се на обща стойност - 800 000 лв. /Решение
на МС/

Предстоящи дейности

Предоставяне на:
• Медицинска апаратура за болнични заведения;
• Хранителни продукти;
• Хигиенни пакети за нуждаещи се;
• Дейности по промоция на хигиената;
• Оказване на психосоциална подкрепа и ПСП;
• Храни за бебета и малки деца;
• Хранителни пакети за крайно нуждаещи се пострадали от пандемията за 25 000 нуждаещи се;
• Повишаване капацитета на БЧК за работа в кризисни ситуации.

Български Червен кръст

Изказваме

благодарност

на

всички

дарители,

партньори,

доброволци и служители!!!

БЧК ще продължава дейността си свързана с превенция и
подпомагане на уязвими групи от обществото, както и да
осигурява необходимата медицинска апаратура и консумативи за
нуждите на болнични и здравни заведения в страната.
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