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Koronavirová pandemie: Zaměření na Asii a Australasii
KORONAVIRUS se nadále šíří napříč velkými částmi Asie a Australasie. Tváří v tvář 
tomuto vývoji Armáda spásy naplňuje potřeby nejzranitelnějších osob v této oblasti 
celou řadou způsobů.

Podporovatel Armády spásy v Austrálii změnil provoz svého pivovaru na výrobu 
dezinfekčního prostředku na ruce a dodává ho zdarma komunitním službám Armády spásy. 
Tim Page-Walker přizpůsobil svůj podnik Bellarine Brewing Company, aby během pandemie
COVID-19 vyráběl pětilitrové láhve dezinfekce. Tato dezinfekce se vyrábí podle 
doporučeného vzorce Světové zdravotnické organizace.

„Tohle nemohlo přijít v lepší chvíli,“ říká kapitán Peter Hobbs ze sboru v Bellarine. „Naši 
pracovníci na předních liniích v naší terénní Bellarine Salvo dodávce, terénní pracovníci 
SalvoConnect a klienti v Barwonu potřebují zvláštní ochranu.“

„Tim přemýšlel o přizpůsobení svého pivovaru už nějakou dobu předtím, než jsme s ním 
hovořili o tom, že máme nedostatek dezinfekce. Proto se rozhodl, že pomůže naplnit potřeby 
místních terénních pracovníků a dalších podniků. Ačkoliv jsme v tomto čase skutečně 
minimalizovali naše komunitní kontakty, máme seznam lidí, kteří opravdu mají problémy, 
kterým dodáváme základní životní potřeby a jsme s nimi v kontaktu, i když třeba jen z 
dálky... Jsem tak vděčný za jeho velkorysost [která nám umožňuje] nadále bezpečně sloužit 
lidem.“

Armáda spásy v Bangladéši rozdistribuovala 10 000 lahví dezinfekčního prostředku do 
různých komunit a do mnoha oblastí instalovala zařízení na mytí rukou. Kromě toho bylo 
zranitelným členům komunit poskytnuto 2 500 hygienických balíčků.

Armáda spásy je jedinou organizací, která má přístup do oblasti Dháky s nevěstinci, kde 
pracuje se sexuálně zneužívanými a vykořisťovanými ženami a často jim pomáhá najít jiné 
zaměstnání. Vzhledem k tomu, že nevěstince jsou kvůli koronaviru zavřené, tyto ženy jsou 
nyní ještě zranitelnější. Týmy Armády spásy jim poskytují jídlo a trvalou podporu.

Centrum Armády spásy ve Staré Dháce – které plní potřeby žen, které opustily prostituci – 
muselo kvůli vládním omezením zavřít. Ženy jsou kvůli tomu velmi zranitelné a hrozí, že se 
vrátí k sexuální práci. Aby Armáda spásy zmírnila toto riziko, poskytla každé z žen do 
začátku dvoutýdenní zásobu potravin.



Armáda spásy v Hongkongu se zaměřuje na zajištění toho, aby starší a zranitelní lidé – 
především ti, kteří žijí sami – měli dostatečné zásoby dezinfekčního gelu na ruce, 
dezinfekčních prostředků, toaletního papíru a základních potravin, jako je rýže. Také 
podporuje rodiče, kteří kvůli uzavření škol tráví více času se svými dětmi. Projekt Liga 
Superdětí nabízí dětem a rodičům celou škálu aktivit a her, které jim pomáhají mít naději.

Armáda spásy v Indii, ve které byl vydán bezprecedentní zákaz opouštět bydliště, podporuje 
zdravotnický personál, pacienty, děti z ulice a osoby bez domova v Novém Dillí. V rámci 
jediné distribuce v městské nemocnici Safdarjung jsme poskytli jídlo asi 500 pacientům a 
členům personálu, přičemž zároveň poskytujeme pitnou vodu a potravinové balíčky personálu
pohotovostních služeb v celé metropoli. Momentálně se vyvíjejí plány dodávat potravinové 
balíčky do karanténních domácností po celém Dillí. Tým Armáda spásy pro službu ženám se 
sídlem na velitelství Severního území Indie se mobilizoval a distribuuje lahvičky 
dezinfekčního gelu na ruce, aby pomohl zajistit dodržování dobrých hygienických postupů.

Kadeti (stážisté Armády spásy), jejich školitelští pracovníci a zaměstnanci kanceláře pro styk 
s veřejností Armády spásy v Indonésii připravili více než 5 000 jídel. Zároveň se distribuuje 
jídlo lidem, kteří v rámci omezení pohybu ztratili svůj příjem, a také zdravotnickému 
personálu, který slouží jednotlivým komunitám. Armáda spásy se spojila s Nadací BRI a 
poskytuje krabičky s vařenou rýží lékařskému personálu, který slouží v několika nemocnicích 
v centrální Jakartě. Balíčky potravin se rozdávají i lidem bez domova.

Sbor Koto v Tokiu v Japonsku zůstal při zavření škol v zemi fungovat jako nouzová dětská 
jídelna. V zájmu dodržování přísných zdravotních doporučení si personál, který zde 
připravuje jídlo, předem kontroluje svůj fyzický stav a teplotu, dezinfikuje si ruce 
alkoholovým dezinfekčním prostředkem, nosí osobní ochranné pomůcky a při vaření se drží 
patřičných zásad bezpečnosti.

Týmy Armády spásy v Kuvajtu ve spolupráci s Mezinárodním komunitním centrem 
rozdistribuovaly 400 pytlů základních potravin. Tato práce bude pokračovat v příštích 
týdnech, protože bude uvolněno více finančních prostředků.

Děti ve vzdělávacím centru Armády spásy v Makau bojovaly a bojují proti koronaviru tím, že
se řídí pokyny vlády zůstávat doma. Děti doma kreslily barevné obrázky, aby se navzájem 
povzbuzovaly a pomáhaly si během své izolace.

Pohotovostní záchranné služby a služby zaměřené na řešení závislostí a poskytování 
ubytování pokračují ve službě zranitelným na Novém Zélandu, ačkoliv mírně změněným 
způsobem v souladu s bezpečnostními protokoly. „Doufáme, že většina lidí má whānau [širší 
rodinu], přátele a kolegy v práci, kteří jim v této době mohou pomoci; nicméně, víme, že 
mnozí tyto lidi nemají,“ říká Asistent oblastního tajemníka pro misii, kapitán Gerry Walker. 
Dodává: „Očekáváme, že v nadcházejících týdnech bude pod finančním tlakem stále více 
rodin.“

Armáda spásy je znepokojena rostoucí poptávkou po jídle ze strany lidí, kteří mají problém 
koupit potraviny kvůli omezením souvisejícím s bojem proti COVID-19. Poptávka 
v potravinových bankách v první týden krize stoupla o třetinu; poptávka se obzvláště zvýšila 



v Aucklandu a Northlandu, zároveň se zvýšila i v Christchurch na Jižním ostrově.

Armáda spásy v Kvétě v Pákistánu poskytuje rodinám materiály na mytí rukou a související 
hygienické pokyny.

Aby zlepšily náladu zdravotníků na předních liniích, kteří jsou zapojeni do boje proti 
koronaviru COVID-19, děti z Armády spásy v Singapuru napsaly povzbuzující vzkazy 
pracovníkům v městské státní nemocnici Tan Tock Seng Hospital.

Velitel Armády spásy na Srí Lance, plukovník Suresh Pawar, vydal video zprávu na 
Facebooku, ve které ujišťoval ostrovany, že naše hnutí je bude během koronavirové krize dále
podporovat. Týmy pomáhají při poskytování stravy a péče osobám bez domova, zejména pak 
v hlavním městě Kolombu a v severních oblastech. Momentálně se lidem v nouzi rozdává asi 
300 000 porcí suchých potravin. Plukovník povzbuzuje salutisty, ať se řídí pokyny ohledně 
mytí rukou a sociálního distancování, ať také „vědí, že Bůh má vše pod kontrolou a že bude 
s námi.“
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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

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