ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Úřad ČČK
118 04 Praha 1, Thunovská 18

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 20.V.2015

NEPÁL: HUMANITÁRNÍ MISE ČČK PROBĚHLA ÚSPĚŠNĚ
1875 – 2015: HUMANITA – NESTRANNOST – NEUTRALITA – NEZÁVISLOST – DOBROVOLNOST – JEDNOTA – SVĚTOVOST

Humanitární pomoc ČČK obětem zemětřesení v Nepálu proběhla úspěšně ve dnech 16. 20.5.2015, naposledy

jsme o jejím průběhu informovali

v Tiskové zprávě ČČK

z 17.5.2015.
Od soboty do pondělka rozdělil ČČK celou zásilku léčiv a zdravotnického materiálu čítající 14
palet a vážící 4 tuny (např. o obvazový materiál, chirurgický materiál, kanyly, jehly, injekční
stříkačky,

dezinfekční

roztoky,

orální

rehydratační

roztoky,

antibiotika,

analgetika)

sestavenou na základě předchozího monitoringu.
Pozemní cestou doprovodil ČČK materiál nemocnici Nepálského policejního sboru,
do nemocnice Birendra, Swayambu a do polních nemocnic v Danware a Kavresthala.
Dne 18.5.2015 za pomoci
nepálské
ČČK

armády
zásilku

dopravil
letecky

nemocnicím v nepřístupných
oblastech. Šlo o vojenskou
nemocnici Charikot (okres
Dolakha – oblast nejvíce
postižená zemětřesením –
přímo

nad

epicentrem

druhého z nich) a polní
ošetřovny

v

Jiri,

Khimti,

Lamabagar, Gongar, Palate.
Dále byl ČČK (humanitární koordinátor a lékařka) 18.5.2015 zařazen navíc jako monitor, kdy
v rámci průzkumného týmu ČK zjišťoval stav v oblasti Singati při hranici s ČLR, která od
počátku zemětřesení ještě nebyla prozkoumána. Tým také poskytoval zdravotnickou pomoc.
ČČK se dnes, 20.5.2015, vrací do ČR.
Další fáze pomoci bude dle potřeb zjištěných v Nepálu a našich možností následovat.
Dr. Josef Konečný

Doc. Dr. Marek Jukl
prezident ČČK

www.cervenykriz.eu

ředitel Úřadu ČČK

info@cervenykriz.eu

@CCK_Tweetuje

tel. 251 104 111

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Úřad ČČK
118 04 Praha 1, Thunovská 18

Český červený kříž shromažďuje finanční prostředky na pomoc poskytovanou v Nepálu na
sbírkovém účtu 333999/2700, var. symbol 1504. Přispívat lze také pomocí DMS či on-line
(platební karta, platební systémy) nebo použitím QR-kódu
(více na: http://www.cervenykriz.eu/cz/fondhumanity.aspx ).
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