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Koronavirová pandemie: Zaměření na Ameriky & Karibik
Světová zdravotnická organizace na základě rychle přibývajících potvrzených případů viru 
COVID-19 v Severní Americe varovala, že Spojené státy by se v nadcházejících dnech mohly stát 
koronavirovým epicentrem. Armáda spásy nadále poskytuje služby zranitelným a potřebným 
napříč Severní, Střední a Jižní Amerikou a oblastí Karibiku, a také zvyšuje míru poskytovaných 
služeb a své zásoby, aby mohla vyhovět potřebám těch, kdo jsou pandemií postiženi.

Armáda spásy v Argentině pokračuje ve svých programech sociální pomoci po celou dobu pandemie a
přijímá veškerá nezbytná opatření k zajištění zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců a uživatelů 
služeb. Mladí lidé ve čtvrti Rosario v Santa Fe pořádají sbírku trvanlivých potravin. Toto jídlo se 
distribuuje rodinám v nouzi známým vedoucím místního sboru Armády spásy, Davidu a Alicii 
Acostovým. Nedělní bohoslužby a setkání žen, které se běžně konaly v sálech sboru, se dočasně 
přesunuly na Facebook Live, abychom mohli být nadále propojeni i v době národní karantény.

Zdravotní vzdělávání v azylovém domě Armády spásy a v domově pro ženy Betanie se ukazuje jako 
naprosto klíčové. Obyvatelé se učí, jak používat dezinfekční gel, a jak si mít ruce co nejčastěji.

Armáda spásy je součástí Národní organizace pro zvládání mimořádných událostí v Belize a je 
v pohotovosti, aby mohla podle požadavků úřadů pracovat v celostátní kapacitě. Jako opatření 
vyžádané nedostatkem dezinfekce na ruce Armáda Spásy nainstalovala dočasné stanice na mytí rukou, 
aby studenti v jejích školách měli přístup k čisté tekoucí vodě. Do potravinového skladu Armády spásy 
se naskladnily rukavice, tekuté mýdlo a hygienické utěrky. Distribuce potravinových balíčků starším 
lidem a zranitelným občanům ze strany našeho hnutí pokračuje, stejně jako rozdávání chleba osobám 
bez domova, které probíhá dvakrát týdně. Všem klientům sociálního programu jsou k dispozici 
prostory a zařízení na mytí rukou.

Jedna důstojnice Armády spásy v Brazílii v Joinville doslova šaškovala, aby zvedla lidem v okolí 
náladu. Poručík Paula Mendes říká: „Nemůžu toho udělat moc, ale dnes jsem se rozhodla postavit se 
před budovu Armády spásy v mém nejlepším klaunském kostýmu, hrát nějakou muziku a ukazovat 
ceduli ‚Dávejte na sebe pozor – zvládneme to.‘ Mávala jsem na lidi v autech a odpovědí mi byly 
úsměvy … Lidé potřebují naději.“

Komisař Floyd Tidd, který vede Armádu spásy v Kanadě, poděkoval pracovníkům na předních liniích 
ve zdravotnickém centru hnutí Meighen Health Centre v Torontu, které se zavřelo pro návštěvy, 
abychom tak ochránili 200 seniorů žijících v centru před rozšířením COVID-19. Týmy ve Williams 
Lake v Britské Kolumbii podávají jídla a distribuují dárkové koše od jednotky reakce na mimořádné 
situace. Uživatelé služeb, kteří se spoléhají na denní polévkový vůz Armády spásy a potravinovou 



banku v Thunder Bay v Ontariu, jsou stále obsluhováni; při této službě se dodržují směrnice ohledně 
sociálního distancování a postupy screeningu. Zároveň se poskytuje jídlo s sebou zranitelným lidem 
v Summerside na Ostrově Prince Edwarda.

Na nejvytíženějším letišti Mexika, Benito Juárez v Mexico City, týmy reakce na výjimečné situace 
Armády spásy distribuují jídlo a vodu cestujícím, kteří zde uvízli poté, co letecké společnosti zrušily 
jejich lety domů. Řeší se také konkrétní potřeby uprchlíků a dalších migrantů, a to v rámci veřejné akce
a apelu ‚Pomoz migrantovi‘, které pomáhají zajistit, aby tato zranitelná skupina nebyla negativně 
ovlivněna nedostatkem potravin.

Armáda spásy v Peru ze všech sil pracuje na tom, aby komunity, kterým slouží, „měly i nadále pomoc 
v těchto obtížných časech, a to s jistotou, že náš Bůh naplní každou z našich potřeb“. Byla 
mobilizována pohotovostní mobilní jídelna, která nyní distribuuje základní suroviny a pomůcky.  

Mezitím se fastfoodový řetězec Burger King spojil s Armádou spásy v Uruguayi, aby mohla nadále 
poskytovat tolik potřebné potravinové balíčky zranitelným rodinám a jednotlivcům v oblasti Patule. Ve 
městě Salto je distribuce potravin v komunitě rozšířena o další základní potřeby, jako jsou pleny a 
čisticí materiály.

Armáda spásy napříč USA reaguje na vznikající potřeby. Ve všech státech je momentálně značný a 
stále rostoucí počet potvrzených případů infekce virem COVID-19. V oblasti většího New Yorku, která
je jednou z nejvíce postižených, distribuují týmy Armády spásy nouzové zásoby ze zásilky 
potravinových balíčků Midwest Food Boxes a spolupracují s partnery a zaměstnanci dodavatelského 
řetězce ohledně možnosti škálovatelných a odstupňovaných zdrojů. Několik sborů v Massachusetts se 
připravuje na výrobu a distribuci potravinových balíčků. Zároveň pokračuje práce na plnění oficiální 
žádosti poskytnout potraviny přetékajícím útulkům pro osoby v karanténě. Podobné snahy probíhají i 
napříč východními Spojenými státy, kde se poskytují teplá jídla, potravinové balíčky a hygienické 
potřeby, a naší snahou je koordinovaně a konzistentně podporovat vládní agentury.

Co se týče středozápadu Spojených států, Chicago v rámci své reakce na COVID-19 určilo Armádu 
spásy jako hlavní agenturu pro masovou péči. Armáda spásy má připravené 4000 zmrazených jídel, a 
nadále buduje své zdroje pro okamžitou i dlouhodobější reakci. Jídla budou předávána na městem 
určených místech, ze kterých se budou distribuovat dál. Zároveň se distribuují potraviny a láhve 
s balenou vodou pracovníkům na předních liniích po celém městě.

„Zdraví a bezpečnost lidí, kterým sloužíme, jsou naší nejvyšší prioritou,“ řekl komisař Barry Swanson, 
divizní velitel Metropolitní divize Armády spásy. „Jsme tu proto, abychom během této nejisté doby 
poskytli naději a pomoc našim bližním v Chicagu. Naše divize má 29 center, což nám dává jedinečnou 
pozici, ze které můžeme dobře adresovat potřeby vyvstávající kvůli viru COVID-19 v jednotlivých 
komunitách. A jsme připraveni sloužit tak dlouho, jak bude třeba.“

V jižních Spojených státech, kde byla vydána řada příkazů, aby lidé neopouštěli své domovy, přešla 
distribuce potravin zranitelným členům komunit do velké míry na model „jídlo s sebou“. Armáda spásy
v Jižní oblasti Spojených států zřídila horkou linku emocionální a duchovní péče, na které přijímáme 
žádosti o modlitby a poskytujeme útěchu jednotlivcům, kteří se vyrovnávají s dopady pandemie.

Po vydání nových mimořádných příkazů od státu Kalifornie a okresu Los Angeles County vydal 
komisař Kenneth Hodder, oblastní velitel Armády spásy v Západní oblasti Spojených států, video 
zprávu, ve které vysvětluje: „Kdyby Armáda spásy neposkytovala přístřeší, na ulici by bylo více lidí; 



kdyby Armáda spásy nebyla schopná lidi nakrmit, více lidí by hladovělo.“ Komisař diváky ujišťuje, že 
„pokračujeme v naší práci, protože je pro životy lidí zásadně důležitá.“
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Poznámky pro editory
Nejnovější informace o celosvětové reakci Armády spásy na COVID-19, včetně video zpráv od 
generála Briana Peddlea, budou zveřejňovány online na adrese: http://sar.my/covid19  
Fotografie ilustrující celosvětovou reakci Armády spásy na COVID-19 jsou k dispozici prostřednictvím
Flickr kanálu mezinárodního velitelství: http://sar.my/covidpics   

Pro ty, kteří mají plný přístup k databázím Lotus Notes Armády spásy, je tato zpráva dostupná také 
v databázi Mezinárodní zprávy. Vezměte prosím na vědomí, že v některých místech je databáze 
replikována na místní server pouze dvakrát nebo třikrát denně.

Tam, kde nám byly dodány, lze fotografie v plném rozlišení pro ilustrování tohoto příběhu stáhnout 
prostřednictvím Flickr kanálu mezinárodního velitelství, http://sar.my/flickr.

S přátelským pozdravem,

Podplukovník Brian Venables
Sekretář pro komunikaci
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