Искания на бездомните хора в Мюнхен
срещу разпространението на Коронавирус
(КОВИД-19)

В последните няколко дни в Германия починалите от инфекция с КОВИД-19 са 23, а поне
8000 са заразените (17.03.2020). Баварското правителство обяви извънредно положение
и на хората беше препоръчано да си останат по домовете и да са извънредно
предпазливи. Очаква се от тези спадащи към високо рискови групи да преприемат
сериозни предпазни мерки.
За бездомните хора обаче е почти невъзможно да спазват повечето от мерките за борба
с коронавируса. Те не могат да предпазят себе си достатъчно добре. Изключително трудно
е да участваш в борбата срещу пандемията, когато живееш на улицата.
На 17 Март 2020 около 15 души, настанени в Общински център за бездомни хора
‚Байернказерне‘ (в момента Центърът за настаняване в Байернказерне е затворен през
деня) в Мюнхен изразиха следните искания, които са от изключителна важност за
превъзмогване на пандемията:
1. На всеки бездомен човек трябва да се осигури 24-часов подслон в Центъра за
настаняване и възможността да избягва ситуации на струпване на хора.
Помещенията за настаняване в ‚Байернказерне‘ трябва да се разпределят по
определен ред; на хората трябва да се предоставят стаи с капацитет от 2 до 4
човека; всеки настанен трябва да разполага с персонално заключващо се шкафче и
комплект ключове; хората трябва да имат възможността да използват едно и също
легло/шкафче всеки път, а не да избират такива наново при всяко настаняване.
Това ще гарантира последователност/сигурност на личното ползване. Трябва да се
даде възможност на хората сами да избират съквартирантите си.
2. Да се осигури постоянна медицинска помощ (медицински персонал) в ‚Казерне‘.
3. Да се осигурят хигиенни консумативи за ползване в баните и във всички останали
помещения (дизенфектанти, сапун, хартия).
4. Да се поддържа чистотата на приюта през цялото време. В момента
‚Байернказерне‘ е изключително неугледно и замърсено място. В баните трябва да
се обособят места, където хората да съхраняват личните си тоалетни
принадлежности – козметика, четки за зъби, хавлии и други, които се ползват по
време на душ и при други случаи.
5. Хората, които нямат лични документи и/или здравни застраховки трябва да имат
право и достъп до здравни услуги във и извън ‚Казерне‘.
6. Да се подсигури топла и питателна храна за всички.
7. Някои хора изразяват опасения, че напускането на Мюнхен ще се окаже
невъзможно. Безплатни билети трябва да бъдат осигурени на всички, които
изразят желание да напуснат града.

В случай на обявена карантина:
8. Настанените в приюта трябва да имат възможността да поддържат контакт с
близките си. Осигуряването на достъп до Интернет е от изключителна важност.
9. В случай, че приюта е поставен под карантина, на хората в него трябва да се осигури
всичко от първа необходимост (качествена храна, цигари и хигиенни консумативи).
Настанените имат нужда и от занимания за запълване на времето си докато са
поставени под карантина (най-малкото - книги, телевизия, настолни игри). При
необходимост на настанените в центъра трябва да се предостави достъп до
психологическа помощ, това означава осигуряването на квалифицирани
специалисти за медицинска и психологическа грижа.
Нека не забравяме, че тези изисквания касаят здравето на всички, които са заплашени от
заразяване, тези, които се намират по домовете си и тези които нямат подслон.
Много незаети хотелски стаи могат да бъдат използвани за безплатен подслон, като това
би улеснило спазването на изискването за социална дистанция поставено от немските
власите.
Kampagne Wir wollen wohnen!

