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Valstis, reģioni un pilsētas visā Eiropas Savienībā sniedz palīdzīgu roku kaimiņiem, atbalstot tos, kam
klājas visgrūtāk. Tā ir Eiropas solidaritāte darbībā.
Eiropas solidaritātes piemēri
Lai palīdzētu glābt dzīvības, Francija ir ziedojusi Itālijai 1 miljonu masku, savukārt
Vācija ir ziedojusi 7 tonnas masku un citu aizsardzības līdzekļu.
Ar repatriācijas reisiem, kas lielākoties bija Eiropas iekšējie lidojumi, no ārvalstīm
mājās nogādāti desmitiem tūkstoši Eiropas iedzīvotāju.

Eiropas solidaritāte pacientu ārstēšanā
Pilsētas un federālās zemes visā Vācijā ārstē kritiski slimus pacientus no Itālijas un Francijas, darot šo valstu
iedzīvotājiem pieejamas intensīvās terapijas gultasvietas savās slimnīcās.
Vācija

Pacientiem no Itālijas tiek piedāvāta ārstēšana Saksijā, Brandenburgā, Berlīnē, Bavārijā, Hesenē, ZiemeļreināVestfālenē un Lejassaksijā.
Vācijas Ārlietu ministrija apstiprinājusi, ka pacientiem no Itālijas piešķirtas kopumā 73 intensīvās terapijas
gultasvietas.
Piemēri: Leipcigā ir nogādāti divi pacienti no Bergamo Ziemeļitālijā. Hesene uzņem 10 pacientus no EmīlijasRomanjas reģiona, kas ir tās partnerreģions.
Intensīvās terapijas pacienti no Francijas tiek ārstēti Ziemeļreinas-Vestfālenes, Reinzemes-Pfalcas, Hesenes un
Zāras federālajā zemē.

Luksemburga

Grieķija

Austrija

Ārstēšanai Luksemburgā ar gaisa transportu no Milūzas (Francijā) ir pārvesti septiņi intensīvās terapijas
pacienti.
Drīz sāks darboties 500 mobilās medicīniskās palīdzības vienības, ko līdzfinansē ES un kas varēs veikt testus
iedzīvotājiem to mājās.
Dienvidtirole (Itālijā) ir piegādājusi individuālos aizsardzības līdzekļus Tirolei (Austrijā), savukārt Tirole piedāvā
slimnīcas gultas pacientiem no Dienvidtiroles.

Eiropas solidaritāte veselības aprūpes darbinieku un iedzīvotāju
aizsardzības jomā
Francija

Francija ir ziedojusi Itālijai 1 miljonu masku un 20 000 aizsargtērpu.
Vācija

Vācija ir nosūtījusi Itālijai 7 tonnas masku un citu aizsardzības līdzekļu. Turklāt tā jau ziedojusi individuālos
aizsardzības līdzekļus Šveicei, Austrijai (8 miljonus cimdu), Rumānijai (100 000 masku) un Zviedrijai (60 000
masku).
Vācija ir piegādājusi Itālijai 300 ventilatoru.

Austrija

Austrija piegādājusi Itālijai1,5 miljonus masku.
Čehija

Čehija piedāvājusi Itālijai 10 000 aizsargtērpu un vēl 10 000 aizsargtērpu Spānijai.

Eiropas solidaritāte iedzīvotāju repatriēšanā
ES

Kopš uzliesmojuma sākuma ES civilās aizsardzības mehānisms palīdzējis organizēt un finansēt 25
repatriācijas reisus, ar kuriem līdz šim mājās ir atgriezušies vairāk nekā 4020 ārvalstīs iestrēgušu ES
iedzīvotāju. Vairāk nekā 30 % repatriēto pasažieru bija Eiropas iedzīvotāji, kuri nebija repatriācijas lidojumu
organizējošās valsts valstspiederīgie.
Vairāk nekā 1150 ES valstspiederīgo no dažādām dalībvalstīm repatriējušas Austrija, Beļģija, Francija, Vācija,
Itālija, Latvija, Luksemburga, Čehija, kā arī Apvienotā Karaliste. Tuvākajās dienās ir plānoti vairāk nekā 100
lidojumu, ko organizē 12 valstis, un vietas šajos reisos pieejamas arī citiem ES un Apvienotās Karalistes

Francija

Francija ir repatriējusi 22 ES valstu valstspiederīgos. Reisā no Uhaņas (Ķīnā) februāra sākumā bija 64
Francijas valstspiederīgie un 135 citu ES valstu valstspiederīgie.

Beļģija

Beļģija ir repatriējusi 14 ES valstu valstspiederīgos.
Luksemburga

Luksemburga ir repatriējusi 9 ES valstu valstspiederīgos. Reisā no Kaboverdes 25. martā bija tikai 20
Luksemburgas valstspiederīgo, bet no citām ES dalībvalstīm – 131 valstspiederīgais.

Vācija

Vācija ir repatriējusi 8 ES valstu valstspiederīgos.
Čehija

Čehija jau ir organizējusi 10 lidojumus; tostarp vienu lidojumu no Vjetnamas, izmantojot ES civilās
aizsardzības mehānismu, ar kuru mājās droši atgriezās 193 čehi un 85 ES valstspiederīgie no citām valstīm.

Austrija

Austrija ir repatriējusi 10 dalībvalstu valstspiederīgos no Marrākešas un Marokas.
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Latvija

Latvija ir repatriējusi 5 dalībvalstu valstspiederīgos.
Itālija

Itālija ir repatriējusi 6 dalībvalstu valstspiederīgos no Tokijas (Japānā).
Slovākija

Slovākija organizēja lidojumu no ASV, ar kuru mājās atgriezās 300 ES valstspiederīgo no 4 dalībvalstīm. Ir
plānoti vēl seši lidojumi.

Vācija

Atbalsts 600 Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valstspiederīgajiem, lai tie varētu atgriezties mājās ar prāmi.

Atruna: Šajā faktu lapā sniegtie piemēri nav izsmeļoši. Šie skaitļi ir ņemti no jaunākajiem pieejamajiem avotiem ES dalībvalstīs, tam izmantojot Kopīgo ārkārtējo
situāciju sakaru un informācijas sistēmu (CECIS). Komisija cenšas izmantot aktuālo informāciju, tomēr neuzņemas nekāda veida tiešu vai netiešu atbildību par
tabulā iekļautās informācijas pilnīgumu un precizitāti.
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