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169 00 Praha 6, Rozdělovská 63

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 3. X. 2018

INDONÉSIE: ČERVENÝ KŘÍŽ POMÁHÁ OBĚTEM ZEMĚTŘESENÍ A
TSUNAMI

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

Počet mrtvých následkem katastrofy, která udeřila 28.9.2018, stoupl na 1.407, zraněných je
přes 2.500. Příslušníci Červeného kříže postupují dále oblastmi zničenými tsunami
(Sulawesi) a zemětřesením (ostrov Lombok). Nacházejí celé vesnice doslova vymazané z
mapy: jako první vstoupili do obce Petobo, kde dříve žilo 500 osob. Z vesnice nic nezbylo,
nalezli 14 mrtvých.
Podle Iris van Deinse, delegátky Mezinárodní federace ČK&ČP, dělá Červený kříž vše pro
to, aby se i přes zničené
silnice dostal co nejblíže
k postiženým, nachází
devastaci a tragédie.
Červený
kříž
přináší
zdravotní péči, pitnou
vodu a další pomoc
nejhůře
zasaženým
oblastem. Lidé ztratili své
blízké, své domy a
živobytí,
nemůžeme
připustit, aby ztratili i
naději, dodala.
vesnice Petobo, střední Sulawesi
I přes obtížnou dostupnost, již Indonéský ČK přepravil materiál z 5 skladů, třemi loděmi zítra
dopraví 7 cisteren, 5 polních kuchyní, 10.000 moskytiér, 950 dětských souprav, 650 matrací,
12 stanů a 300 vaků pro zemřelé. V oblasti Sigi jeden z týmů ČK nalezl 1.10.2018 těla
34 studentů, kteří se účastnili biblického tábora.
V Sulawesi nasadil Červený kříž více než 175 příslušníků, dalších 22 cisternových vozů pro
dodávku pitné vody a 15 sanitek. Zdravotní středisko Červeného kříže bylo zřízeno v Paulu,
Donggala a Sigi, nejčastějšími zraněními jsou otevřené zlomeniny. Dále průjmy a zažívací
problémy a virózy z prochladnutí.
Nejvíce potřebné krom vyhledávání a ošetřování jsou potraviny, pitná voda a stany či
přístřeší. Činná je pátrací služba ČK, snaží se nalézt informace o pohřešovaných a znovu
sjednotit rodiny
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Mezinárodní federace ČK&ČP podpoří pomoc Indonéského Červeného kříže částkou
506.000.000 Kč, což postačí pro okamžitou a následnou pomoc pro 160.000 postižených po
dobu 20 měsíců.
Pomoc Červeného kříže v místě lze podpořit i prostřednictvím sbírkového účtu Českého
červeného kříže:
»

č. ú. 333999/2700 v.s.1801

»

přispět můžete také on-line *)

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

Doc. Dr. Marek Jukl

Dr. Josef Konečný

prezident ČČK

ředitel Úřadu ČČK

*) adresa platebního rozhraní: http://darujspravne.cz/daruj/castku/pomozte-indonesii
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