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Avrupa Birliği’nin dört bir yanında, ülkeler, bölgeler ve kentler komşularına yardım eli uzatıp, en muhtaç
durumdakilere destek oluyor. Bu durum, Avrupa’da dayanışmanın somut eyleme dönüşmüş halidir.
Avrupa’da Dayanışmadan Kareler
Fransa İtalya’ya 1 milyon maske bağışladı ve Almanya da 7 ton maske ve diğer
koruyucu ekipman bağışı yaparak, hayat kurtarılmasına yardımcı oldu.
On binlerce Avrupa vatandaşı, büyük bir kısmı Avrupa ülkeleri arasında
gerçekleştirilen uçak seferleri yoluyla olmak üzere, yurtdışından geri getirildi.

Hastaların tedavisinde Avrupa dayanışması
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Almanya genelinde şehirler ve eyaletler, İtalya ve Fransa’dan gelen ağır hastaları tedavi ederek, kendi yoğun
bakım yataklarını İtalyan ve Fransız yurttaşların kullanımına açıyorlar.
İtalya’dan gelen vakalar Saksonya, Brandenburg, Berlin, Bavyera, Hessen, Kuzey Ren-Vestfalya ve Aşağı
Saksonya’da tedavi ediliyor.
Almanya Dışişleri Bakanlığı İtalyan hastalara toplam 73 yoğun bakım yatağı ayrıldığını teyit etti.
Örnekler: Leipzig şehrine kuzey İtalya’nın Bergamo kentinden iki hasta geldi. Hessen ortağı olan Emilia-Romagna
bölgesinden 10 hasta alıyor.
Fransa’dan gelen yoğun bakım hastaları Kuzey Ren-Vestfalya, Rhineland-Palatinate, Hessen ve Saarland
eyaletlerinde tedavi ediliyor.
Fransa’da Mulhouse’dan yedi yoğun bakım hastası hava yoluyla getirildi ve Lüksemburg’da tedavi ediliyorlar.

AB tarafından eş-finansman sağlanan 500 mobil medikal birim yakında işlevsel hale gelerek, yurttaşları
evlerinde test edebilecek.
Güney Tirol (İtalya) Tirol’a (Avusturya) kişisel koruyucu ekipman sağladı, Tirol ise Güney Tirol’den gelen hastalara hastanede yatak açıyor.

Sağlık çalışanlarının ve yurttaşların korunmasında Avrupa dayanışması
Fransa

Fransa İtalya’ya 1 milyon maske ve 20,000 koruyucu tulum hibe etti.

Almanya

Bu hafta da Almanya’nın İtalya’ya bir milyon maske göndermesi bekleniyor. Şu ana kadar İsviçre’ye, Avusturya’ya (8 milyon eldiven), Romanya’ya (100,000 maske) ve İsveç’e (60,000 maske) koruyucu ekipman hibe etti.
Almanya İtalya’ya 300 solunum cihazı gönderdi.

Avusturya

İtalya’ya 1.5milyon maske ulaştırdı.
Çekya

İtalya’ya 10,000 ve İspanya’ya 10,000 koruyucu tulum desteği verdi.

Yurttaşların ülkelerine geri dönüşünde Avrupa dayanışması
AB

Fransa

Salgının ortaya çıkışından bu yana, AB Sivil Koruma Mekanizması kolaylaştırıcılığı ve eş finansmanıyla
düzenlenen 25 ülkeye dönüş uçuşu sayesinde, şu ana kadar üçüncü bir ülkede mahsur kalan 4,020’den
fazla AB yurttaşının ülkesine dönüşü sağlanmıştır.
Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Letonya, Lüksemburg ve Çekya’nın yanı sıra Birleşik Krallık da
farklı AB ülkelerine tâbi 1,150’den fazla AB yurttaşını ülkelerine ulaştırdı. Önümüzdeki günlerde 12 ülke
tarafından organize edilen 100’den fazla uçuşun yapılması planlanıyor ve bu uçuşlarda diğer AB ülkelerinin
yurttaşları ve Birleşik Krallık yurttaşları için de yer olacak.
Fransa 22 AB ülkesinden yurttaşları evlerine ulaştırdı. Şubat ayı başında Çin’in Wuhan kentinden yapılan
bir uçuşla 64 Fransız ve 135 AB yurttaşı taşındı.

Belçika

14 AB ülkesinden yurttaşları ülkelerine getirdi.
Lüksemburg

9 AB ülkesinden yurttaşları ülkelerine getirdi. 25 Mart’ta Cabo Verde’den yapılan uçuşta 20 Lüksemburg
ve 131 AB yurttaşı taşındı.
Almanya

8 AB ülkesinden yurttaşları ülkelerine getirdi.
Çekya

Şu ana kadar Çekya, Avrupa Sivil Koruma Mekanizması kapsamında biri Vietnam’dan olmak üzere 10
uçuş düzenlemiş; 193 Çek ve 85 AB yurttaşını güvenle evlerine ulaştırmıştır.
Avusturya

Fas-Marakeş’teki 10 farklı AB ülkesi yurttaşının ülkelerine geri dönmesi sağladı.
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Letonya

5 AB yurttaşının ülkesine dönmesini sağladı.
İtalya

Tokyo, Japonya’dan 6 AB yurttaşının ülkesine dönmesini sağladı.
Slovakya

Almanya

4 Üye Devetten 300 AB yurttaşının ABD’den ülkelerine dönebilmeleri için uçuş organize etti. Altı ayrı uçuş
haen planlanmaktadır.

Estonya, Letonya ve Litvanya vatandaşlarından oluşan 600 kişinin feribotlarına ülkelerine dönmesine
yardımcı oldu.

AB Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü
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Yurttaşları Ülkelerine
Gönderme Uçuşları1

AB Sivil Koruma Mekanizması vasıtasıyla ülkelerine gönderilen yurttaşlar

Menşe ülkesi
Uçuş sayısı

AB Sivil Koruma Mekanizması
vasıtasıyla ülkelerine gönderilen
AB vatandaşları

AB Sivil Koruma Mekanizması vasıtasıyla
ülkelerine gönderilen yurttaşlar
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4-7
Planlanan uçuş yok
AB üyesi devlet

Belirtilen rakamlar farklılık gösterebilir. 12 ülke tarafından 100'den fazla
uçuş düzenlenmesi planlanmıştır. Üye Devletler ve Katılan Ülkelerden
alınan bilgilere göre harita düzenli olarak güncellenecektir.
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