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Koronavirová pandemie: Armáda spásy „je tu pro ty, kdo nemají, na koho by se obrátili“
V téměř všech 131 zemích, kde Armáda spásy působí, probíhají nouzové reakce na pandemii 
COVID-19 ve snaze poskytnout potřebným pomoc a úlevu. Týmy Mezinárodních pohotovostních
služeb Armády spásy na mezinárodním velitelství – stejně jako týmy Mezinárodních 
zdravotnických služeb a Misijní podpory – s rozhodností pracují na podpoře stovek 
humanitárních projektů v komunitách po celém světě.

Nedávno zahájené iniciativy zahrnují:
Afrika
V Konakry, v hlavním městě Guiney*, Armáda spásy úzce spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví 
a hygieny, se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a dalšími organizacemi. Organizujeme zde 
kampaň na zvyšování povědomí o náležité péči o zdraví, která využívá, mimo jiné, letáky a velké 
transparenty a zdůrazňuje důležitost mytí rukou. Armáda spásy se v Konakry také angažuje v deseti 
různých komunitách, kde vládní zákaz vycházení ovlivňuje přístup obyvatel k potravinám. Asi 1500 
lidí proto dostane nouzové potravinové balíčky, aby se zmenšilo riziko, že budou hladovět. Abychom 
dále podpořili naši kampaň, budeme dodávat i materiály na mytí rukou.

Armáda spásy v sousedícím státu Sierra Leone – znovu ve spolupráci s Mezinárodní zdravotnickou 
organizací – pomáhá komunitám ve městech Freetown, Bo a Kenema. Zde se zaměřujeme na 
poskytování mýdla, dezinfekčních prostředků a úklidových prostředků, společně s osobními 
ochrannými prostředky, jako jsou rukavice, roušky a obličejové štíty. V těchto lokalitách je 
problematická i bezpečnost a hygieničnost potravin, a proto se plánuje distribuce rýže, oleje a 
konzervovaných ryb. Tato iniciativa poskytne pomoc asi 2800 osobám.

Bezpečnost a hygieničnost potravin je významným problémem i v Zambii, kde mnozí mají problém 
dostat se spolehlivě k materiálům, které potřebují, a nejsou schopni zajistit si dostatečné příjmy na to, 
aby mohli naplnit své každodenní potřeby. Armáda spásy po konzultaci se staršími vesnic plánuje na 
šestnácti místech poskytovat kukuřičné jídlo více než deseti tisícům lidí. Rozdávání bude probíhat od 
domu k domu, aby se zabránilo větším shromážděním. Zároveň budeme poskytovat i zdravotní 
poradenství s cílem zvýšit povědomí o opatřeních proti koronaviru COVID-19.

Amerika & Karibská oblast
Bylo zjištěno, že tři oblasti Bolívie potřebují pomoc Armády spásy. Jednou z nich je Viacha – město 
s deseti tisíci obyvateli, z nichž 45 % žije v chudobě a 25 % v extrémní chudobě. Krize okolo 
koronaviru COVID-19 znamená, že zdejší obyvatelé spoléhající na jednorázové, každodenní hledání 
práce teď nemají vůbec žádný příjem, protože nemohou opustit své domovy. Tento problém se snaží 
adresovat dvoutýdenní program poskytování potravin, na kterém Armáda spásy spolupracuje s místní 
vládou. V rámci programu se budou poskytovat i dezinfekční a čisticí prostředky. Mezitím se ve Villa 



Cosmos budou pět dní v týdnu poskytovat teplá jídla asi stovce nejzranitelnějších obyvatel. Tato 
distribuce bude na úvod probíhat celý měsíc. V La Paz se provozuje podobný program, a to po tři dny v
týdnu.

Armáda spásy v San José v Kostarice se stará o více než tři tisíce lidí, kteří žijí na ulicích tohoto 
hlavního města, kterým se nedostává pomoci od nikoho jiného. Připravujeme a zavádíme program 
denního vydávání jídel skrze náš azylový projekt Refugio de Esperanza a pohotovostní jídelnu. Byli 
vybráni dobrovolníci, kteří budou pomáhat připravovat teplá jídla, samozřejmě podle všech platných 
vládních zdravotních protokolů. Tam, kde to bude možné, budeme jídlo podávat v biologicky 
rozložitelných nádobách, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Armáda spásy v Ekvádoru a v Peru pracuje s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 
(UNHCR), Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) a Úřadem pro koordinaci humanitárních 
záležitostí (OCHA), abychom zajistili, že potřeby obyvatel budou plněny holistickým způsobem.

Ekvádorská horská komunita El Rancho byla posouzena jako velmi náchylná k šíření koronavirové 
infekce. Armáda spásy pořádá osvětovou kampaň ohledně koronaviru COVID-19 a distribuuje 
hygienické pomůcky některým z nejzranitelnějších obyvatel této oblasti.

Celá situace je obzvláště komplikovaná pro Venezuelany, kteří kvůli situace ve své vlastní zemi dorazili
do Peru v naději, že si tam vybudují nový, lepší život. Devadesát procent migrantů pracuje neoficiálně 
a bez smluv. Kvůli celonárodní karanténě momentálně nemohou opustit své domovy a v mnoha 
případech už několik dní nejedli. Ve městech San Martín, Ica, Tacna a Trujillo jsme identifikovali 560 
rodin, které jsou v obzvlášť vážné nouzi, a nyní jim jednou měsíčně dodáváme nouzové zásilky s 
jídlem.

Evropa
V rámci pečlivé a podrobné spolupráce s místními vládami a pracovníky v oblasti zdravotnictví 
v Řecku rozpoznala Armáda spásy v Soluni mezery v poskytování služeb. V reakci na ně se dává 
dohromady 300 balíčků zdravotnického materiálu, aby bylo možné lépe využívat místní zdravotnický 
systém; tyto přípravy zahrnují shromažďování vybavení, jako jsou roušky, rukavice a dezinfekční 
prostředky. Balíčky péče se sestavují také pro zranitelné rodiny, v rámci čehož se distribuují základní 
potraviny, jako jsou cereálie, rýže a trvanlivé mléko s dlouhou životností. V balíčcích jsou i plenky a 
mokré ubrousky pro rodiny s malými dětmi.

Armáda spásy v Itálii pokračuje v poskytování jídla asi sedmi stovkám lidí týdně, a to se zvýšenými 
ochrannými opatřeními na ochranu personálu i klientů služeb. V hlavním městě Římě se sbor Armády 
spásy pro místní správu stal místem distribuce roušek. Naše hnutí se v Brienze spojilo s Agenturou pro 
ochranu občanů, aby pomohlo s dodávkou nezbytných potravin a farmaceutických pomůcek. Očekává 
se, že dalších 1100 lidí spojených se sociálními službami Armády spásy obdrží pomoc skrze program 
distribuce potravin, který jim poskytne základní potraviny, jako jsou těstoviny, olej a zelenina.

V Portugalsku byly vypracovány pohotovostní plány, které mají rozšířit služby Armády spásy a lépe 
tak adresovat rostoucí potřeby. V Xabregasu poblíž Lisabonu se rozšířilo fungování tamní noclehárny 
na nepřetržitý provoz s cílem chránit uživatele služeb tím, že se jim umožní lepší sociální distancování. 
Hnutí se také muselo vypořádat s poskytováním služeb, když jeho pracovníci museli být v izolaci. 
V Portu byl stávající potravinový program poskytován „doma“, a to navzdory tomu, že bylo k dispozici
méně členů týmu. Problémy se sníženým počtem personálu ovlivnily i pečovatelský dům Armády 



spásy „Las Marinal“; i tak se však podařilo zachovat jeho služby a obyvatelé si užívají pestrý program 
aktivit.

Vzdálenosti v Rusku jsou obrovské – Petrohrad na západě je od Vladivostoku na východě vzdálený 
skoro 9500 kilometrů. Armáda spásy se vyrovnává s logistickou výzvou podporování 1400 rodin, 
neboli asi 5600 jednotlivců, o kterých víme, že jsou ve velmi vážné nouzi. V následujících třech 
měsících bude Armáda spásy ze dvanácti míst po celé zemi distribuovat potravinové balíčky obsahující 
chleba, cukr, kaši, pohanku, mléko a olej na vaření. Příjemce budou ověřovat místními úřady. Dalších 
1400 balíčků zajistí nejzranitelnějším osobám přístup k hygienickým materiálům, jako jsou dezinfekční
prostředky, mýdlo a toaletní papír.

Jižní Asie
Armáda spásy v Bangladéši poskytne nouzové zásoby potravin více než deseti tisícům zranitelných 
příjemců. Armáda spásy, která je součástí mezinárodní sítě nevládních organizací v zemi, už pomáhá na
celé řadě míst – zvláště pak v hlavním městě, v Dháce. Týmy vedoucích Armády spásy navíc právě 
obdržely přímou žádost místních autorit o „pomoc a ochranu“ pro ženy, které pracují jako sexuální 
pracovnice v Jashore.

Balení obsahují pětikilový pytel rýže, dhal, olej a sůl. Obsahují i mýdlo a pokyny ohledně mytí rukou. 
Momentálně se shánějí další dodávky osobních ochranných pomůcek pro zaměstnance klinik Armády 
spásy v zemi. Zároveň se bude poskytovat jídlo pacientům s tuberkulózou a leprou, kteří jsou léčeni na 
klinice Armády spásy v Mirupuru, a dalším zranitelným lidem navštěvujícím kliniku v Andulii.

V Indii stále platí celonárodní omezení pohybu, které představuje vážné problémy pro mnoho chudých 
rodin a jednotlivců, kteří nemají přístup ani k základním potravinám. Od Kéraly na jihozápadě po 
Kalkatu na severovýchodě, Armáda spásy reaguje na koronavirovou krizi celou řadou praktických 
způsobů. Velká část této reakce probíhá na místní, komunitní úrovni – například v každé z patnácti 
divizí a distriktů Armády spásy v Centrální oblasti Indie se denně podporuje 150 zranitelných lidí 
formou potravin, hotových jídel a nápojů.

Nemocnice Armády spásy Catherine Booth Hospital v Nágarkóil na jihu země zmírňuje utrpení 
místních obyvatel strategickou distribucí zdravotnických a hygienických potřeb pacientům, kteří trpí 
zdravotními problémy jako diabetes a hypertenze. Projekt se také snaží adresovat tíživou potravinovou 
situaci asi 35 000 osob ve spádové oblasti řízenou distribucí nouzových přídělů jídla.

V západní části země probíhá péče o 700 rodin (především těch, které žijí v bombajských slumech), 
kterým se poskytují potraviny a hygienické potřeby. Zároveň v tomto čase, kdy je pro mnohé nereálné 
najít zaměstnání, podporujeme jednotlivce v Ahmednagaru, Puné, Sánglí, Ševgaonu a Pathardi.

Armáda spásy v Pákistánu v minulosti fungovala jako jedna z hlavních humanitárních organizací při 
pomoci při povodních a zemětřeseních. Momentálně spolupracuje s vládou a místními autoritami na 
podpoře asi šesti tisíc lidí v Sahiwalu, Khanewalu, Karáčí a Hajdarábádu, kteří jsou považováni za 
obzvláště ohrožené koronavirem. Distribuují se potraviny a hygienické potřeby, jako je mýdlo nebo 
dezinfekční prostředek Dettol.

Jižní Pacifik & Východní Asie
Armáda spásy v Austrálii je po celou dobu této krize odhodlaná i nadále poskytovat své zásadně 
důležité služby. Přizpůsobujeme se situaci, a proto, mimo jiné, spolupracujeme s hotely, abychom 
zajistili, že zranitelní Australané budou mít k dispozici bezpečná místa, kam se budou moci uchýlit. 



Distribuce potravin pokračuje v režimu „jídlo s sebou“. Ve státě Victoria se kavárna Café Agape, kterou
provozuje církevní sbor ve Wyndham City, spojila s organizací Second Bite; společně distribuují 
balíčky péče s čerstvým ovocem a zeleninou a dalšími základními potravinami. Mezitím pomocný tým 
Armády spásy v Hobsons Bay poskytuje jídlo zranitelným členům komunity, kteří se obvykle 
shromažďují u naší dodávky na rozdávání polévky.

Místní centra Armády spásy připravují balíčky „We Care“ („Záleží nám na vás“), aby v těchto těžkých 
časech vyjádřila podporu svým komunitám. Balíčky se místo od místa liší, ale jejich poselství je stejné 
– mají ujistit ty, pro koho je stávající situace obzvláště těžká, že nejsou sami a že Armáda spásy je tady 
pro ně.

Prioritou Armády spásy při adresování stavu nouze v Korey bylo a je poskytování osobních 
ochranných pomůcek a hygienických pomůcek. Zranitelným skupinám ve městech Kjongbuk a Tegu 
byly dodány včasné dodávky roušek a dezinfekčních prostředků. V těchto komunitách se rozdalo 
18 500 roušek a téměř 6 000 lahví dezinfekce na ruce. Obyvatelům oblasti Namdemun a Donui-dong se
rozdává 800 balených obědů, protože pro řadu z nich je obtížné sehnat i jen jedno jídlo denně.

Obyvatelé Nového Zélandu, kteří v této době nejistoty a narušení ekonomiky čelí finančním 
těžkostem, mohou kontaktovat finanční tým komunity Armády spásy, ať už telefonicky nebo přes 
Skype. „Jsme si velmi naléhavě vědomi, že lidé, kteří mají dluhy, mohou mít v této době velké starosti, 
jak a jestli je budou moci splatit,“ říká asistent oblastního Sekretáře pro misii, kapitán Gerry Walker. 
Pokračuje: „Klíčovým poselstvím je, že Novozélanďané si tentokrát musí navzájem pomáhat tak moc, 
jak jen mohou. Armáda spásy je tu pro ty, kdo nemají, na koho by se obrátili.“

Komunikační oddělení mezinárodního velitelství
Mezinárodní velitelství

*Armáda spásy v oblasti Libérie a Sierra Leona nedávno začala průkopnickou práci v Guiney.

Poznámky pro editory
Nejnovější informace o celosvětové reakci Armády spásy na COVID-19, včetně pravidelně 
aktualizované mapy 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,

http://sar.my/covid19
http://sar.my/flickr
http://sar.my/covidpics


Podplukovník Brian Venables
Sekretář pro komunikaci
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