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Koronavirová pandemie: Zaměření na Afriku a Střední východ
AFRIKA zatím zaznamenala nejméně případů koronaviru COVID-19, ale i tak byla v 
mnoha zemích zavedena opatření k prevenci jeho šíření. Riziko přenosu nemocí 
v zemích, které nemají dobře rozvinutý systém zdravotní péče, je vysoké. Armáda spásy,
podporovaná týmy Mezinárodních pohotovostních služeb, Misijní podpory a 
Mezinárodních zdravotnických služeb v Londýně, reaguje mnoha způsoby a podporuje 
úsilí národních vlád při snižování rizika přenosu tohoto patogenu.

Příklady reakce na koronavirus zahrnují kampaň na zvýšení povědomí veřejnosti v Burkině 
Faso, kde bylo zatím zaznamenáno 261 potvrzených případů*. Armáda spásy připravuje 10 
zdravotnických informačních vysílání, která se mají vysílat přes 26 komunitních rozhlasových
stanic v oblastech Ouagadougou a Bobo-Dioulasso. Vysílání jsou podporována distribucí 10 
000 letáků a poskytováním zdravotnických sad a dezinfekčních prostředků v zacílených 
komunitách ve spolupráci s Národní radou pro zvládání epidemií.

Armáda spásy se svými 13 zdravotnickými zařízeními v Ghaně plní zásadní úlohu při 
podpoře tamního vládního úsilí při řešení potenciálních a potvrzených ohnisek koronaviru. 
Centra jsou vybavována osobními ochrannými prostředky, které jsou dostatečné pro jejich 
více než 850 odborníků a podpůrných pracovníků, stejně jako pro zdravotnické dobrovolníky.
Jsou zajištěny další dodávky dezinfekčních prostředků na ruce a materiálů na mytí rukou; 
centra budou také používat bezkontaktní teploměry, aby se omezil kontakt mezi pacienty a 
členy zdravotnického týmu, který není bezpodmínečně nutný. Po celé zemi se také vyrábějí a 
distribuují zdravotnické informační materiály a vzdělávací zdroje.  

Armáda spásy v Západním území Keni spolupracuje s ministerstvem zdravotnictví a dalšími 
hlavními zúčastněnými stranami na národní, okresní a místní úrovni, stejně jako s keňským 
Červeným křížem, Národní radou církví a médii. Probíhající projekt se snaží šířit informace o 
koronaviru do komunit v oblastech Kakamega, Kolanya a Migori. Vládní informační kampaň 
bude podporována tištěnými materiály; navíc, až 7 500 zranitelných osob dostane 
antibakteriální mýdlo a rukavice.

Masová komunikace je součástí strategie Armády spásy i v Libérii, kde se prostřednictvím 
Kliniky Williama Bootha tisknou letáky, bannery a plakáty, které předkládají klíčová sdělení 
ohledně udržování hygieny a sociálního distancování. Zároveň se poskytují nutné potřeby, 
jako jsou kbelíky, mýdla a dezinfekční prostředky, které pomáhají asi 2 500 lidem v okresech 
Montserrado a Margibi.



V Mali se Armáda spásy snaží zlepšit povědomí veřejnosti o koronaviru COVID-19 a o 
způsobech, jak proti jeho šíření bojovat. Předpokládá se, že tyto zdravotní informace uvidí na 
pěti reklamních plochách pronajatých Armádou spásy více než 100 000 lidí. Navíc, dvanácti 
tisícům rodin (asi 60 000 lidí) se poskytují informace a materiály na mytí rukou.

Zanedlouho bude v Nigérii jako součást reakce na COVID-19 v této zemi spuštěna kampaň 
na sociálních médiích zaměřená na informování o prevenci, testování a léčbě. Armáda spásy 
si klade za cíl prostřednictvím této iniciativy a prostřednictvím distribuce 250 000 letáků s 
informacemi ohledně ochrany zdraví oslovit alespoň jeden milion lidí. Sdělení bude 
podporováno prostřednictvím velkých plakátů a bannerů na veřejných místech po celé zemi. 
Zajišťuje se více než 20 000 jednotek dezinfekčních prostředků na ruce, aby se tak mohlo 
v boji proti viru pomoci i prakticky.

V Jižní Africe, která má momentálně největší počet potvrzených případů na kontinentu, 
konkrétně 1 353*, a už týden v ní platí dočasné celonárodní omezení pohybu, se tým Armády 
spásy pro pomoc v nouzových situacích a při katastrofách vytrvale namáhá krmením téměř 1 
200 lidí bez domova. Tito lidé byli shromážděni do tří táborů v oblasti Pretoria, přičemž 
správou těchto táborů byla pověřena Armáda spásy, což je podnik na plný úvazek. Jídlo se 
podává dvakrát denně – v době snídaně a večeře. Snídaně se skládají z čerstvého chleba s 
náplní a z ovoce, večeře tvoří zdravé jídlo zahrnující maso, zeleninu a kukuřici nebo rýži. 
Před každým jídlem probíhá osvěta ohledně protikoronavirových preventivních opatření.

Územní velitel, plukovník Daniel Kasuso, který tábory navštívil a společně s územní 
prezidentkou pro službu ženám, plukovnicí Tracey Kasuso, se zapojil se do týmu, který v nich
slouží, ocenil sebeobětující službu každého jednoho člena týmu, jelikož týmy tráví službou 
opravdu mnoho času.

Armáda spásy v Dar Es Salaam v Tanzanii spolupracuje s místním ministerstvem 
zdravotnictví a Světovou zdravotnickou organizací. V komunitě Temeke bylo identifikováno 
prvních 30 000 osob považovaných za osoby s vysokým rizikem infekce; těm budou 
poskytnuty materiály na mytí rukou, včetně mýdla, dezinfekčního prostředku a kbelíků. Pro 
sdílení životně důležitých zdravotnických zpráv bude nasazen veřejný rozhlas a na důležitých 
místech, jako jsou autobusové zastávky, budou k dispozici zařízení na mytí rukou.

Armáda spásy podporuje starší obyvatele oblastí Mbare, Mufakose a Highfield hlavního 
města Zimbabwe, Harare. Ministerstvo sociálních věcí identifikovalo tři sta zranitelných 
osob, které budou dostávat základní potravinové položky, aby se nemusely vydávat do těchto 
vysoce obydlených oblastí. Poskytuje se jim rýže, kuchyňský olej, sójové kousky, cukr a 
mouka, a stejně tak i balená voda a mýdlo. Kromě toho bude dalších 700 osob dostávat mýdlo
a pokyny ohledně náležité hygieny. Důležité zprávy o péči o zdraví se budou šířit skrze 
plakáty na 600 místech napříč těmito třemi komunitami.

Střední východ
Mezitím na Středním východě Armáda spásy v Kuvajtu ve spolupráci s Mezinárodním 



komunitním centrem pokračuje v distribuci nezbytných potravin. Tato práce se bude dále 
rozvíjet, jakmile bude k dispozici více finančních prostředků.

Armáda spásy spolupracuje s dalšími křesťanskými církvemi ve Spojených arabských 
emirátech při poskytování potravinové pomoci jednotlivcům a rodinám ve složité 
ekonomické situaci. Nejméně příští tři týdny jsou všechny podniky označené za nedůležité v 
Emirátech uzavřené, přičemž někteří zaměstnanci už nedochází do práce celý měsíc a nemají 
žádný příjem. Armáda spásy a partnerské církve v Abú Dhabí, Dubaji a Sharjahu 
zaznamenaly velký nárůst počtu lidí žádajících o potravinovou pomoc. Po zaplacení nájmu 
zůstávají mnohé rodiny bez peněz a nemohou si koupit jídlo. Armáda spásy ve snaze řešit 
tento problém pořídila dárkové karty do supermarketů pro přibližně 230 lidí; tyto karty lze 
vyměnit za základní potraviny v obchodech, které během tohoto období mohou zůstat 
otevřené. Společně s těmito dárkovými kartami se budou rozdávat i hygienické pokyny.
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* Údaje Světové zdravotnické organizace aktuální v 9:40 UTC, 1. dubna 2020.

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

Kancelář: +44 (0) 20 7332 8134
Mobilní telefon: +44 (0) 7825 427088

The Salvation Army International Trust je charitativní organizace registrovaná v Anglii a 
Walesu (č. 1000566), jejímž jediným správcem je společnost The Salvation Army 
International Trustee Company, společnost s ručením omezeným registrovaná v Anglii a 
Walesu (č. 02538134) na adrese 101 Queen Victoria Street, London, EC4V 4EH. 
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