RAPORT PRIVIND INTERVENȚIE CRUCII ROȘII ROMÂNE LA
PANDEMIA COVID-19 – 4 iulie 2020
Înainte de apariția primului caz de COVID-19 în România, Crucea Roșie Română membră a
Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, a declanșat proceduri și strategii de
intervenție în acord cu recomandările Federației Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie
și a urmat directivele Organizației Mondiale a Sănătății. Totodată, Crucea Roșie Română în
calitate de organizație umanitară auxiliară statului, a lucrat în strânsă coordonare cu Guvernul
României, păstrându-și în același timp independența și acționând în conformitate cu principiile
fundamentale ale Crucii Roșii și Semilunii Roșii.
La nivel central și local, Crucea Roșie Română a colaborat permanent cu Departamentul pentru
Situații de Urgență, Direcțiile de Sănătate Publică, Direcțiile de Asistență Socială, Poliție,
Jandarmerie, Poliția de Frontieră, precum și cu alte organizații umanitare din țară, oferind sprijin
logistic, uman și material.
Datorită structurii teritoriale și a numărului mare de voluntari, Crucea Roșie Română a avut
posibilitatea de a interveni peste tot acolo unde a fost nevoie de sprijin și unde are expertiză și
mandat. Intervenția a fost, astfel, una complexă, pe mai multe direcții, pentru a ajunge la cât mai
multe categorii de beneficiari și în funcție de specificul fiecărui județ.
În urma campaniei umanitare de strângere de fonduri ”România Salvează România”, lansată de
Crucea Roșie Română în luna martie, cu scopul dotării unităților sanitare cu aparatură medicală și
materiale de strictă necesitate în tratarea persoanelor infectate COVID-19, s-a strâns suma de
7 141 176 euro. Astfel, de la persoane juridice s-a colectat suma de 6 881 000 de euro, de la
persoane fizice suma de 170 624 euro și din donații SMS, 89 552 euro.
Alături de fondurile colectate, în cadrul campaniei umanitare, Crucea Roșie Română a primit
donații de produse în natură în valoare de 2 milioane de euro.
Cu fondurile primite din donații, Crucea Roșie Română a făcut achiziții de echipamente și
materiale pentru a veni în sprijinul unităților medicale, dar și a celorlalte instituții publice
implicate în lupta cu pandemia, în valoare de 5 564 439 euro.
În prezent, Crucea Roșie Română are în procedură de achiziție, aparatură medicală și materiale
de protecție în valoare de 1 576 737 euro.
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Beneficiarii campaniei ”România Salvează România”
• 175 unități medicale de pe întreg teritoriul României care au fost dotate cu aparatură
medicală, materiale de protecție de strictă necesitate, produse de dezinfecție, materiale
de curățenie, produse alimentare și aparatură electocasnică.
Echipamentele medicale achiziționate și distribuite unităților medicale:
o unitate mobilă de terapie intensivă cu 12 paturi, aparate de testare rapidă COVID (10
buc) și kituri de testare rapidă (350 buc), monitoare pentru funcții vitale (20 buc),
injectomate (156 buc), stativ injectomate (24 buc), stație de oxigen (1 buc), purificatoare
de aer (2 buc), bronhofibroscop (1 buc), paturi pentru secțiile de terapie intensivă (10
buc), generator (1 buc), termometre (212 buc), ventilatoare (35 buc), defibrillator (1
buc), purificator de aer (2 buc), ecograf (1 buc), electocardiograf (1 buc), ventilatoare
recondiționate în valoare de 179 000 euro, seturi lenjerii pentru spitale (10 buc), tunel
de dezinfecție (4 buc), teste COVID19 (200 buc), tăvițe bloc operator (13 buc).
Materiale de protecție achiziționate și distribuite: mănuși (2 215 000 buc), măști (2 255
000), viziere (21 500 buc), ochelari de protecție (230 buc), combinezoane (20 250 buc),
botoși (500 buc) și dezinfectanți de mâini (5 935 litri), dezinfectant suprafețe (2 575 litri),
halate chirurgicale.
Totodată, unitățile sanitare au beneficiat de donații în natură precum produse de igienă,
produse de dezinfecție, apă, băuturi răcoritoare, energizante, frigidere, mașini de spălat,
uscătoare, fierbătoare, cafetiere, preparate calde, dulciuri etc.
Lista cu unitățile medicale sprijinite de Crucea Roșie Română se găsește pe site-ul
organizației la acest link: https://crucearosie.ro/cauze-urgente/doneaza-si-luptaimpotriva-pandemiei-covid19/
• 250 autorități publice centrale și locale care au fost sprijinite cu materiale de
protecție pentru personalul angajat.
• 580 de cabinete individuale medici de familie care au primit mănuși, măști, viziere și
combinezoane.
• 13 000 de persoane vulnerabile aflate în izolare la domiciliu care au fost sprijinite cu
pachete cu alimente de bază și pachete cu produse de igienă personală și produse de
curățenie
• 297 de cetățeni străini refugiați / migranți în România care au beneficiat de pachete
cu alimente, produse de igienă și articole de îmbrăcăminte.
• 80 de centre de carantină din țară spre care au fost direcționate materiale de
cazarmament din depozitele proprii ale Crucii Roșii Române: lenjerii, paturi, pături,
perne, saci de dormit, mănuși, măști, viziere, combinezoane, dezinfectanți, săpun,
șampon, hârtie igienică, detergent, pasta și periuțe de dinți, produse pentru igienă
personală etc
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• 81 de ONG-uri din țară care au fost sprijinite cu pachete cu alimente de bază, pachete
cu produse de igienă, materiale de protecție pentru beneficiarii lor.
• 8 097 persoane aflate în izolare la domiciliu au fost monitorizate zilnic prin telefon de
voluntarii Crucii Roșii Române
De asemenea,
• 9 filiale de Cruce Roșie din țară au sprijinit familii / persoane izolate la domiciliu în
efectuarea cumpărăturilor necesare traiului zilnic.
• 2 filiale de Cruce Roșie au asigurat în punctele de staționare de pe autostrada A1, apă
și alimente persoanelor sosite din străinătate și escortate de forțele de ordine până la
localitățile de domiciliu
• 2 filiale de Cruce Roșie au asigurat la punctele de frontieră, alături de autoritatile
publice locale, fluidizarea călătorilor care au intrat sau au ieșit din țara.
În perioada următoare, Crucea Roșie Română va achiziționa aparatură medicală și materiale de
protecție în valoare de 1 576 737 euro. Materialele în proces de achiziție sunt: combinezoane (10
000 buc), dezinfectant pentru suprafețe (10 000 litri), dezinfectat de mâini (10 000 litri), mănuși
(500 000 buc), măști (60 000 buc), ventilatoare (5 buc), alimente de bază (în valoare de 82 474
euro) și Kit-uri de secventiere SARS CoV-2.
În paralel cu toate aceste activități umanitare, Crucea Roșie Română a desfășurat o campanie
națională de informare și conștientizare a populației în vederea limitării infectării cu virusul
COVID-19. Campania a constat în distribuția de materiale informative în zonele urbane și rurale,
dar si publicare de materiale online pe site-ul www.crucearosie.ro și în rețelele de socializare.
Campania a fost realizată în parteneriat cu Guvernul României.
Din fonduri proprii organizației, Crucea Roșie Română a utilizat 184 472 euro pentru completarea
intervențiilor de strictă necesitate: au fost achiziționate alimente de bază și produse de igienă
pentru familiile nevoiașe aflate în izolare și s-a co-finanțat o campania națională de informare și
conștientizare a populației în vedere limitării infectării cu virusul COVID-19.
Toate aceste activități implementate de Crucea Roșie Română au fost realizate cu sprijinul
personalului angajat (200 persoane la nivel național) și cu implicarea a 2 000 de voluntari care au
lucrat în permanență în fiecare județ al țării, atât în zonele în care se înregistrează un număr mai
mare de cazuri, cât și în comunități cu risc mai mic.
Televiziunea Română, partener media cu tradiție în susținerea campaniilor umanitare desfășurate
de Crucea Roșie Română, a fost și de data această alături de organizația noastră prin promovarea
campaniei “România salvează România” și a campaniei de informare și conștientizare a
populației în vedere limitării infectării cu virusul COVID-19.
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Parteneri media:
Televiziunea Română
Societatea Română de Radiodifuziune
Itsy Bitsy
ARC – Asociația pentru Relatii Comunitare

Parteneri campanie de informare
Guvernul Romaniei
Poșta Română
Unicef Romania

Persoane publice implicate în Campania ”România Salvează România”
Adelina Pestrițu
Alexandru Pugna
Andra
Andreea Haisan
Andreea Voica
Andrei Tudor
Aneta Stan
Angela Buciu
Angelica Stoican
Cosmin Seleși
Constantin Enceanu
Cornelia Rednic
Cristina Neagu
Damian Drăghici
Emilia Dorobanțu
Feli
Fristei
Grigore Lese
Horia Brenciu
Inna
Ionuț Ungurean
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Jojo
Luminița Anghel
Marcel Pavel
Margareta Clipa
Mariana Anghel
Matilda Pascal Cojocărița
Monica Anghel
Nico
Nicolae Botgros
Nicoleta Voica
Niculina Stoican
Nineta Popa
Ovidiu Homorodean
Paula Seling
Razvan Popescu
Silvia Macrea
Simona Alexandru
Sofia Vicoveanca
Sore
Viorica Macovei
Virgil Ianțu

