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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ), θέλοντας να συνδράμει στις αυξημένες 
υγειονομικές ανάγκες των μεταναστών στα κέντρα υποδοχής στη Μαλακάσα 
και στις Σέρρες λειτουργεί καθημερινά μια γενική κλινική, ενώ μια παιδιατρική 
κλινική και ένας νοσηλευτικός σταθμός λειτουργούν δύο φορές την εβδομάδα 
για την περίθαλψη ασθενών με χρόνια νοσήματα. 

Συνολικά 3.500 ιατρικές συνεδρίες παρασχέθηκαν απο τις Κινητές Ιατρικές 
Μονάδες του ΕΕΣ σε 2.110 ευάλωτους ανθρώπους. Περισσότερες από 
2.000 συσκευασίες με είδη προσωπικής υγιεινής και βρεφικές πάνες 
μοιράστηκαν στα κέντρα υποδοχής Μαλακάσας και Σερρών. 
Περίπου 300 εκπαιδευτικές δράσεις σχετικά με την προσωπική υγιεινή 
υλοποιήθηκαν από τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες του ΕΕΣ στα κέντρα 
υποδοχής Μαλακάσας και Σερρών. 

Ο ΕΕΣ, μέσω του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων στην Αθήνα, 
λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης σε 12 γλώσσες παρέχοντας 
πληροφόρηση σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Από τις αρχές του Μαρτίου 2020, η γραμμή στήριξης έλαβε 3.220 κλήσεις, 
από τις οποίες, περισσότερες από 1.000 αφορούσαν παροχή ιατρικής 
βοήθειας για τον COVID-19. 

Ο ΕΕΣ, θέλοντας να συνδράμει το δημόσιο σύστημα υγείας, διένειμε 
αντισηπτικά και μέσα ατομικής προστασίας (συμπεριλαμβανομένων 4.000 
γαντιών και χειρουργικών μασκών) στα νοσοκομεία της Περιφέρειας 
Αττικής. 
Επιπλέον, συνέβαλλε στην οργάνωση αιμοδοσιών σε συνεργασία με τους 
κατά τόπους δήμους και νοσοκομεία στην ηπειρωτική χώρα, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες σε αίμα. 

Ο ΕΕΣ μέσω των Σταθμών Πρώτων Βοηθειών προσέφερε ιατρικές 
υπηρεσίες σε περίπου 800 άτομα, ενώ εθελοντές διένειμαν τρόφιμα, 
φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης σε ηλικιωμένους και αστέγους.

Η εξάπλωση του COVID-19 έχει επηρεάσει τις ζωές, 
την υγεία και την καθημερινότητα εκατομμυρίων 
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, από την 
αρχή της πανδημίας, το Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού 
και της Ερυθράς Ημισελήνου στήριξε όσους είχαν 
ανάγκη αυτές τις δύσκολες στιγμές. Το προσωπικό 
και οι εθελοντές μας εργάστηκαν ακούραστα για να 
προσφέρουν βοήθεια και βασικές υπηρεσίες στα πιο 
ευάλωτα μέλη της κοινωνίας.

Ποιες ήταν οι δράσεις μας



Η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ICRC), από τις αρχές της 
πανδημίας ήταν σε συνεχή διάλογο με τις αρμόδιες αρχές ώστε να 
προσφέρει στήριξη, όπου χρειαστεί. 
Θέλοντας να συνδράμει τις Αρχές στα Κέντρα Κράτησης στην 
προσπάθειά τους να διατηρήσουν τις κατάληλες συνθήκες υγιεινής, 
μοίρασε 17.000 πλάκες σαπουνιού, 5.000 λίτρα υγρό σαπούνι και 
2.500 λίτρα χλωρίνης σε 10 κέντρα διοικητικής κράτησης μεταναστών. 
Επιπλέον προσέφερε 1.050 αυτοκόλλητα με εικόνες - χωρίς κείμενο - 
που αναπαριστούν τα βασικά μέτρα προστασίας έναντι του COVID-19.

Η ICRC θέλοντας να διασφαλίσει ότι οι κρατούμενοι μετανάστες θα 
μπορούν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειες τους, διένειμε 1.600 
τηλεφωνικές κάρτες στα κέντρα διοικητικής κράτησης μεταναστών.

Η ICRC στήριξε το προσωπικό της ΑΕΜΥ και του Υπουργείου Υγείας 
που εργάζεται στα κέντρα διοικητικής κράτησης προσφέροντας 500 
λίτρα αντισηπτικού, 5.500 χειρουργικές μάσκες και 1.800 μάσκες 
τύπου FFP2, καθώς και 40.000 μέσα ατομικής προστασίας (καλύμματα 
παπουτσιών, γάντια, προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικές στολές), 
ώστε να εργάζονται με ασφάλεια κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

ALWAYS TAKE CARE WHEN USING DISINFECTANTS BECAUSE THEY ARE DANGEROUS

• Avoid direct contact with skin and eyes

• Keep stored away from light and for a maximum of 4 days

• Use clear water to prepare disinfectant solution otherwise it won’t be effective

• Prepare them in a well-ventilated area

• Use plastic containers for mixing and storing bleach solutions as metal containers can corrode rapidly

HOW TO USE CHLORINE TO CLEAN 

CHLORINE IS AN EFFECTIVE DISINFECTANT AGAINST INFLUENZA VIRUSES. IT IS AVAILABLE  

IN MANY COUNTRIES. IT IS WIDELY USED TO DISINFECT SURFACES AND OBJECTS.

CALCIUM HYPOCHLORITE

(HIGH TEST HYPOCHLORITE)

For preparation  

in large quantities

AQUATABS

(CHLORINE TABLETS)

Different types  

and sizes available

SODIUM HYPOCHLORITE

(BLEACH, CHLOROX)

Use newly manufactured 

bleach if possible as it can 

lose chlorine over time.

Check labels to see if 

chlorine concentration 

is different and adjust 

accordingly. 

CONCENTRATION AND FORM

DETAILED INFORMATION

STEP 1 

Prepare a stock solution  

at 1% concentration. 

A stock solution is a  

concentrated solution that  

will be diluted to some lower 

concentration for actual use.

STEP 2 

Dilute the 1% stock solution  

to obtain a 0.5% disinfectant 

solution by doubling the volume 

with clean water. 

STEP 3 

Use the disinfectant solution  

to clean surfaces and objects

THREE TYPES OF CHLORINE COMMONLY AVAILABLE

INSTRUCTIONS FOR USE

70%

5%

60%

1l.

1 volume of clean water

1 volume (1% stock solution)

1l.

11 tablets

of 1.5 gr each

1l.

4 volumes

1 volume

1l.0.5%

15 gr 

tablespoon

4 volumes

of clean water

1 volume

( 5% bleach)

 

 

 

 
 

 

Το Διεθνές Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου περιλαμβάνει  
τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου 

και τους 192 Εθνικούς Συλλόγους, μεταξύ των οποίων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. 

H Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 
Ημισελήνου (IFRC) απηύθυνε Επείγουσα Έκκληση Έκτακτης Ανάγκης 
ύψους 550 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων για να στηρίξει τον 
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τους άλλους Εθνικούς Συλλόγους στην  
προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πανδημίας 
COVID-19 στους ευάλωτους πληθυσμούς παγκοσμίως. 
Επιπλέον η IFRC απηύθυνε Επείγουσα Έκκληση Εκτακτής Ανάγκης 
ύψους 20 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων για τη στήριξη του ΕΕΣ 
και άλλων Εθνικών Συλλόγων στην αντιμετώπιση της πρόσφατης 
αύξησης των μεταναστευτικών ροών. 
Η IFRC υποστηρίζει τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στις δράσεις του για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας μέσω των κινητών ιατρικών μονάδων, 
την προώθηση κανόνων υγιεινής, τη δωρεά συσκευασιών με είδη 
προσωπικής υγιεινής, αλλά και την προσφορά εξοπλισμού ατομικής 
προστασίας για το προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού. Επιπλέον 
προσφέρει οπτικοακουστικό υλικό μεταφρασμένο σε διάφορες γλώσσες. 

Τα επόμενα βήματα
Οι δράσεις μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι 
συνεχείς και προετοιμαζόμαστε για τα επόμενα στάδια: 
να συμβάλλουμε στον περιορισμό της εξάπλωσης 
του ιού και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις 
συνέπειές του στους ευάλωτους πληθυσμούς.
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