
Cerere din partea persoanelor fara adapost pentru protejarea de COvid-19

Cerere de acordare sprijin pentru persoanele fără adăpost din orașul Munchen În ultimele zile,
în Germania, s-au înregistrat cel puțin 23 de decese din cauza Covid-19, și s-au declarat peste
8000 de infectări. Guvernul Bavarez a declarat stare de urgență și oamenii au fost încurajați să
stea în interior, să circule cât mai puțin și să urmeze măsuri speciale de protecție. Grupurile de
risc sunt avertizate să ia cât mai multe măsuri de protecție.

Persoanelor  fără  adăpost  le  este  foarte  greu,  imposibil  chiar,  să  urmeze  aceste  măsuri  de
protecție. Aceste persoane nu pot lupta singure împotriva acestei pandemii. 

Pe  17  martie  2020,  15  persoane,  care  dorm  la  adăpostul  pentru  persoane  fără  locuință
"Bayernkaserne", din Munchen, și-au exprimat nevoile de bază pentru a respecta perioada de
carantină.  Aceste  persoane au cerut  spațiu  și  condiții  de  izolare,  din partea  autorităților,
pentru a nu contribui la răspândirea virusului și a se putea proteja de infectarea cu Covid-19:

1.  Fiecare persoană fără adăpost trebuie să beneficieze de adăpost 24/7. Camerele trebuie
distribuite în ordine; camerele pot avea 2 până la 4 paturi; fiecare persoană trebuie să aibă
acces la un spațiu de depozitare personal, securizat; fiecare persoană trebuie să folosească
același pat și același spațiu de depozitare, pe toată durata carantinei,  fără să fie nevoit să
primească, de fiecare dată, alt pat sau dulap diferit. Aceste măsuri vor asigura stabilitate/
continuitate în folosirea acestora în mod individual.  Persoanelor fără adăpost trebuie să li
permită să își aleagă cu cine doresc să fie cazați.

2. Este nevoie de suport medical permanent (personal medical) în Kaseme. 

3.  Materialele  de igienă personală și  igienizare  sunt necesare în toate spațiile  ocupate de
aceste persoane (dezinfectanți, săpun, hârtie igienică și prosoape de hârtie etc.)

4.  Curățenia  trebuie  menținută permanent  în aceste  spații  de  cazare.  Bayernkaserne este
foarte murdar și dezordonat, în acest moment. Sunt necesare spații  de depozitare, în băi,
pentru obiectele personale (prosop, săpun, gel de duș, pastă și periuță de dinți, haine etc.),
pentru folosirea lor în momentele de utilizare a spațiului de baie pentru igiena personală. 

5. Persoanele fără documente de identificare și/ sau asigurare medicală trebuie, deasemenea,
să aibă acces la serviciile medicale, în sau în afara Kaserne.  

6.  Este necesar să fie asigurate hrană caldă și alte alimente de bază tuturor persoanelor din
adăpost. Hrănirea corectă si sănătoasă este o formă importantă de îmbunătățire a șanselor
împotriva îmbolnăvirii, conform Ministerului Sănătății (cel puțin, Turcia a introdus această
recomandare pe listă).  



Sunt, de asemenea, îngrijorări întemeiate pentru situația de carantinare în adăpost:

7. În cazul în care adăpostul este declarat în carantină, persoanelor din interior trebuie să li se
asigure produsele necesare (mâncare, țigări și produse de igienă personală). În cazul în care
adăpostul intră în carantină, persoanele cazate vor avea nevoie de ajutor si materiale pentru
petrecerea timpului și menținerea stării  de calm și cooperare între cei prezenți (televizor,
jocuri, cărți). Este foarte posibil ca unele dintre aceste persoane să necesite, totuși, îngrijire
psihologică/  psihiatrică  de  specialitate,  odată  cu  celelalte  tipuri  de  îngrijire  medicală,
menționate mai sus. 

8.  Persoanele care se cazează în adăpost trebuie să aibă acces permanent la Internet și alte
utilități, pentru a se putea informa corect și pentru a putea comunica cu familia).

9.  Oamenii  sunt  îngrijorați  că  nu  vor  putea  părăsi  adăpostul/  orașul  Munchen  în  cazul
declarării carantinei. Oamenii cer bilete de călătorie pentru cei care vor să părăsească orașul
Munchen, asigurate de stat.

Aceste cereri trebuie să fie înțelese ca măsuri obligatorii de protejare a tuturor personalelor, cu
sau fără adăpost, pentru că suntem toți expuși, în egală măsură, efectelor acestei pandemii.

Foarte multe hoteluri au camere libere, care ar putea fi folosite ca adăposturi gratuite pentru
cei care, altfel, nu se pot izola și nu pot păstra distanța față de celelalte persoane. 

Kampagne Wir Wollen Wohnen, 18.03.2020
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