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16 országban
folynak aktív
műveletek

4.553 képzett önkéntes
nyújt segítséget (ezekben
a hetekben)

6 segélyfelhívás
(Guinea, Libéria, Sierra Leone,
Nigéria, Szenegál érintettjeinek
megsegítésére, és a műveletek
koordinációjának támogatására)

370 Nemzetközi
Vöröskereszt és Vörösfélhold
munkatársat telepítettek a
helyszínre

39 millió embert
láttak el segítséggel

1.000 önkéntes és
munkatárs gondoskodik a
biztonságos és méltóságteljes
temetésekről Guineában, Libériában
és Sierra Leonéban

24.282
megbetegedés
Guineában,
Libériában és Sierra
Leonéban

----------9.976 haláleset
További információ: www.ifrc.org/ebola-crisis

(beleértve a bizonyított,
valószínű és feltételezett
eseteket)

HOGYAN DOLGOZUNK ÉS MIRE VAN SZÜKSÉG
“Az időtényező továbbra is a leglényegesebb. Határozottan kell cselekednünk, hogy ne legyen több megbetegedés, és véget
vessünk a járványnak, folyamatosan támogatva az érintett területeken élő embereket. A Vöröskereszt és Vörösfélhold
Mozgalom, mint mindig, továbbra is a közösségek mellett áll, hogy gyógyítson, megbékítsen, védelmezzen, visszaszorítsa a
járványok előfordulását és segítse a rehabilitációt.”
Elhadj As Sy, főtitkár, Nemzetközi Vöröskereszt (IFRC)

A Vöröskereszt Vörösfélhold műveleti stratégiája
Társadalmi mozgósítással és a
kedvezményezettek
tájékoztatásával

Biztonságos és méltóságteljes
temetések
(beleértve a nem bizonyított Ebola eseteket)

4,6 millió
embert
értünk el

15.339

Regionális
koordináció
Mind az öt pillér
egyformán fontos

A kapcsolatok felkutatása és
nyomon követése

több mint
52.000
embert
kutattak fel

holttestet
temettek el
biztonságos

módon

Pszicho-szociális támogatás

205.000
embernek
nyújtottunk
segítséget
Klinikai esetkezelés

"A nők szerepe a járványellátásban
nagyon
kardinális,
ugyanakkor
traumatikus. Mi vagyunk a gondozók.
Szembe kell néznünk az olyan
megrázó jelenetekkel is, hogy saját
szeretteinket veszítjük el, és az
életünket kockáztatjuk azzal, hogy
ápoljuk őket. "
Roselyn Nugba-Ballah, a Libéria
Vöröskereszt biztonságos és méltó
temetéseket végző csapatának vezetője.
www.ifrc.org/africa

Ebola kezelő központok/klinikák:
Kenema és Kono, Sierra Leone
Macenta, Guinea (a Francia Vöröskereszt
működtetésében)
Ebola felkészítő képzések: 762 embert

962 betegfelvétel
505 elbocsájtás
(beleértve a nem bizonyított
Ebola eseteket is)

Számadatok országonként:
Biztonságos és méltó temetések száma: Guinea:
2.887 / Libéria: 3.600 / Sierra Leone: 8.852
A Vöröskereszt által fertőtlenített házak száma:
Guinea: 18.852 / Libéria: 2.690 / Sierra Leone: 6.665
Összesített adatok 2014 márciusától

képeztek ki az Orvosok Határok Nélkül (MSF)
szervezettel együttműködésben, Genfben,
Spanyolországban, Finnországban,
Franciaországban és Németországban

39 millió
kedvezményezett

Teljes költségvetés
112 millió CHF
86% - os lefedettség

