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Informace ČČK z 2.3.2012  

AKTUÁLNĚ K SITUACI V SÝRII  
 
 

Dnešního dne vstoupí do čtvrti Baba Amr další konvoj Mezinárodního výboru Červeného 

kříže (MVČK) a Syrského Červeného půlměsíce (SČP). Souhlas ke vstupu kolony kamionů 

vezoucích potraviny, přikrývky, léky, zdravotnický materiál a zdravotnický personál obdržel 

MVČK od syrských úřadů včera. Za poslední týden se kromě toho podařilo Syrskému ČP 

podvakrát do Baba Amr proniknout. 

 

Podrobněji k otázce evakuace raněných a distribuci pomoci v Baba Amr a dalších 

místech Homs v minulých dnech: 

 mezi 11. a 28. únorem vstoupilo do Homs celkem 18 kamionů MVČK a Syrského ČP, 

které dopravily potraviny pro 30.000 osob na dobu 1 měsíce, 3.000 přikrývek, 1.000 

dávek mléka pro kojence a hygienické potřeby pro 9.000 osob, 

 Syrský ČP rozděloval od 15.2. v Homs pomoc v oblastech Al-Khalidiyah, Karm al-

Zaytun, Al-Rastan and Al-Tawzi' al-Ijbari a následně ještě v dalších 6 čtvrtích, 

 konvoj 12 sanitních vozů a mobilní ošetřovna Syrského ČP a MVČK se dostaly do 

Baba Amr dne 24.února. Do blízké nemocnice Al-Amin bylo evakuováno 27 

nemocných žen a dětí, 

 dne 11.2. přijel personál MVČK a SČP pomoci místním dobrovolníkům SČP v Homs 

při evakuaci více než 80 obyvatel, 

 MVČK dopravil zdravotnický materiál několika nemocnicím v Homs, aby mohly 

pokračovat v poskytovaní zdravotní péče raněným a nemocným. 

 

Pomoc v Hama, Idlib a Dara'a: 

 během minulého týdne vstoupily humanitární konvoje do uvedených tří měst. Celkem 

bylo do Hama dovezeno 2.000 potravinových dávek, 500 přikrývek a 2.200 

hygienických souprav, které MVČK předal organizaci SČP v Hama, 

 další konvoj přijel do Idlib 28.2. a přivezl 1.500 potravinových dávek, 1.000 přikrývek 

a hygienické soupravy pro 9.000 osob, 

  v Dara'a bylo MVČK doručeno Syrskému ČP 500 potravinových dávek. 

 

Zdravotnické týmy MVČK dosáhly Bludan a Madaaya 

 18. a 19.2. rozvinul MVČK další zdravotnické zařízení v Al-Zabadani (50 km SZ do 

Damašku) a předal je Syrskému ČP, který tvoří 17 členný personál, spolu s dvěma 

sanitkami a mobilní ošetřovnou. Dále byly ustaveny pediatrická a chirurgická klinika a 

lékárna. Ošetřeno bylo 700 osob. 
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 12.2. rozvinul Syrský ČP zdravotnické zařízení v Bludan, které za tři dny ošetřilo přes 

250 pacientů. 

 11.2. vstoupil do Bludan konvoj Syrského ČP vezoucí 480 dávek kojeneckého mléka, 

800 přikrývek, hygienické potřeby a potravinové dávky pro 16.200 osob. Jeho 

součástí byly sanitní vozy. 

 

Dále rozdělily týmy SČP materiál předaný Mezinárodním výborem ČK, a to 1.500 

potravinových dávek (á 20 kg) obyvatelstvu v Bludan, Madayw a Buqqin  a 1.000 

potravinových dávek (á 57 kg) od Světového potravinového programu v Al-Zabadani. 

Evakuovány byly dále desítky raněných do Damašku. 

 

 

Humanitární situace v místech 

Sýrie zasažených nepokoji je 

nadále velmi vážná, a to zejména 

pro civilisty, kteří v důsledku bojů 

nemohou své domovy opustit.  

 

 

Již prakticky rok poskytuje Syrský 

ČP za podpory MVČK velmi 

rozsáhlou pomoc. Tuto pomoc lze 

finančně podpořit i prostřednictvím 

ČČK č.ú. 222 885/5500, v.s. 333. 

                                                                           [ošetřovna Syrského ČP v mešitě Karm Elshami v Homs] 
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