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Gorriak 9.000 pertsona baino gehiago artatu
Euskadin pandemiaren bigarren olatuan

 Euskadiko COVID-19 pandemiaren gizarte-eragina murrizteko ahaleginetan, Gurutze
Gorriak tinko laguntzen jarraitzen du, herritar guztiei zuzendutako ekintzen bidez eta
egoera bereziki ahulean edo salbuespenezko egoeretan dauden kolektiboei
zuzendutako ekintza espezifikoen bidez.

 Erakundeak ahaleginak egin ditu enplegua lortzeko eta eten digitalari aurre egiteko;
besteak beste, funtsezko esku-hartzeak egin ditu, hala nola egoera oso ahulean dauden
pertsonen oinarrizko premiak betetzea.

Bigarren olatuaren hasierarekin batera, koronabirusaren pandemiak pertsona ahulenak jo ditu.
Biztanleriak gero eta behar gehiago dituenez, erakundeak egokitu egin du bere erantzuna, eta
urrian soilik 9.144 pertsonari eman die laguntza.
"Koronabirusaren krisiak pertsona zaurgarriaren profila aldatu du. Egoera luzatu egiten da eta
edozein pertsona izan daiteke. Bigarren olatu honetan oraindik eta premia handiagoa sumatzen
ari gara, denboran luzatzen ari den egoera baten ondorioz. Aldi berean, pandemiaren aurreko
beharrak ez dira eteten." azaltzen du Estibaliz Arnaizek, Gurutze Gorriko Euskadiko presidentea.
Erakundeak herritarrei informazioa eta prebentzioa emateko egiten dituen jarduerak indartu egin
dira bigarren olatuan. Infektatutako pertsonak lekualdatzeko gaitasunak hobetu dira, eta,
horretarako, antolakundeko ibilgailuak prestatu dira, ostatatzeko materialak birjarri dira
etorkizuneko esku-hartzeei erantzun ahal izateko, eta ekipamendu berria erosi da proba
diagnostiko masiboak egiten laguntzeko.
Gainera, arreta ematen eta laguntza eskaintzen jarraitu da, erabiltzaileei oinarrizko higieneproduktuak eta sendagaiak emanez, elikagaiei emanez edo erakundeak artatzen dituen talde
ahulen artean banatzen den norbera babesteko ekipamenduak eta babes-materiala eskuratuz.
Horren adibide da 8.661 maskara berrerabilgarri ematea erakundeak EAEko hiru
probintzietan artatzen dituen kolektibo ahulei, Euskadiko erakundearen funts propioekin
erositakoei. Ingurumena gehiago errespetatzen duten maskarak dira; izan ere, babes segurua
eskaintzen dute ordu gehiagoz, eta, gainera, arauaren arabera, 5 eta 7 aldiz bitarteko
eraginkortasuna galdu gabe garbitzeko aukera ematen dute, hondakin gutxiago sortuz.
Horretaz gain, ingurumenari buruzko informazio eta sentsibilizazio jarduerak ere egiten dira,
ingurunea errespetatzeko neurriak indartuz eta ingurune naturala zaintzearen garrantziaz
kontzientziatuz, adibidez, hondakinen kudeaketa egokia eginez, hala nola maskarak eta norbera
babesteko ekipamenduak.
Adineko pertsonak dira pandemiaren garaian ahulenak diren beste kolektibo batzuk. Bigarren
olatuan, Gurutze Gorriak 600 adineko baino gehiago artatu ditu Euskadi osoan, jarraipendeien eta laguntza-deien bidez, eta hurbiltasun-sare bat sortu du egon daitezkeen beharrak
hautemateko.
Enpleguaren arloan, lan-merkatuan sartzeko zailtasun gehien dituzten pertsonei laneko
informazioari eta orientazioari, telefono bidezko jarraipenari eta enpleguan laguntzeari buruzko
erantzunak ematen jarraitzen du erakundeak. Orientazio- eta prestakuntza-jarduera sustatu da

Hezkuntzaren arloan, Gurutze Gorriak prestakuntza- eta hezkuntza-ekintzak dituzten pertsonak
artatzen ditu, hezkuntza-jarraipena egiteko eta gizarte-zailtasunak dituzten familietako haurrei eta
gazteei hezkuntza- eta teknologia-materiala laguntzeko jarduerak eginez (tabletak maileguan
uztea, datu mugikorretarako sim txartelak, eskola-materiala, etab.).
Gizarteratzearen arloari dagokionez, erakundeak 6.000 pertsona baino gehiago artatu ditu
Euskadin bigarren olatuan, besteak beste, elikagaien eta higienearen kitak edo etxeko gastuak
edo hornidurak ordaintzeko laguntza ekonomikoak emanez, isolamenduaren aurrean pertsonei
jarraipena, informazioa eta laguntza emateko deiak eginez.
Gainera, 'Gurutze Gorria Te Escucha' zerbitzuaren bidez, Gurutze Gorriak laguntza eta laguntza
psikosozialeko zerbitzu bat eskaintzen jarraitzen du, langileek eta boluntarioek osatutako
profesional talde batek kudeatua, behar duten pertsonei arreta guztiz pertsonalizatua emateko.
Ekintza horiek guztiak Gurutze Gorriak Euskadi osoan dituen 16.000 boluntario baino
gehiagori esker egin ahal izan dira, COVID-19ren krisiak kaltetutako pertsonekiko eta
erakundearekiko konpromiso humanitarioa erakutsiz.

Gurutze Gorriaren ERANTZUN Planeko datu guztiak banakatuta eta denbora errealean
ikusteko, Gurutze Gorriko ERANTZUN-aren Open Datan sar daiteke
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prestakuntza-ikastaroen, "Webinarraren" eta beste ekimen batzuen bidez, egokitzapenean eta
birorientazioan laguntzeko.
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