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Fără îndoială, anul pe 
care îl încheiem peste câ-
teva zile a fost un an ce 
nu poate fi comparat cu 
niciun altul. Pandemia de 
coronavirus a afectat fi-
ecare aspect al vieții oa-
menilor și a pus o presiu-
ne colosală pe sănătatea 
fizică și psihică a acesto-
ra, pe sistemele de sănă-
tate, economia, mijloace-
le de trai și rețelele soci-
ale din întreaga lume. În 
acest context, sute de mii 
de voluntari s-au alăturat 
Societăților Naționale de 
Cruce Roșie și Semilună 
Roșie, oferind sprijin vital 
comunităților lor locale. 

“Încă de la debu-
tul pandemiei, volun-
tarii Crucii Roșii Româ-
ne au fost permanent în 
acțiune, asumându-și ris-
cul îmbolnăvirii, pentru a 
oferi asistență umanita-
ră și servicii socio-medi-
cale celor aflați  în nevo-
ie: distribuirea de alimen-
te esențiale și produse de 
igienă; oferirea de sprijin 
psihosocial persoanelor 
vulnerabile și în carantină; 
monitorizarea telefonică a 
persoanelor izolate; dis-
tribuirea echipamentelor 
medicale și de protecție 
unităților medicale. Tot-
odată, pentru a ajuta 
comunitățile să se pregă-
tească, voluntarii au dise-
minat  informații esențiale 
pentru prevenirea și limi-
tarea răspândirii virusu-
lui. În condiții neprielni-
ce, ei au depășit bariere și 
cu responsabilitate și dă-
ruire, au dus la îndeplini-
re misiunea organizației”, 
susțin reprezentanții Cru-
cii Roșii Ilfov.

“Voluntarii noștri sunt 
profesori, asistenți medi-
cali, studenți, economiști, 
artiști, părinți,tineri și bă-
trâni. Toți își găsesc timp 

pentru a face volunta-
riat alături de slujbe-
le lor zilnice sau de alte 
responsabilități. O mare 
parte din activitatea vo-
luntarilor este vizibilă, dar 
multă muncă de ajutorare 
se desfășoară și în culise 
- de la a fi o voce priete-
noasă la capătul unei linii 
telefonice pentru persoa-
nele vulnerabile și izola-
te, până la a ajuta la ges-
tionarea contractelor de 
donații, - fiecare acțiune 
individuală de solidarita-
te, fiecare gest de sprijin 
comunitar contează. Fi-
ind cea mai extinsă rețea 
umanitară din lume, știm 
că această acțiune loca-
lă colectivă are un im-
pact global masiv. De Zi-
ua Internațională a Volun-
tarilor, ca în fiecare zi de 
altfel, suntem mândri de 
voluntarii Crucii Roșii Ro-
mâne, voluntari care sal-
vează vieți și luptă pentru 
umanitate. Le mulțumim 
tuturor. Fiecare volun-
tar de Cruce Roșie, me-
rită aplauzele noastre și 
vă încurajăm pe toți, în 
data de 5 decembrie, să 
aplaudați împreună cu noi 
eforturile lor”, spune Nicu 
Mihalache, directorul Fili-
alei Crucii Roșii Ilfov. 

Cum s-au implicat 
voluntarii în lupta 
cu pandemia 

În 10 luni de lup-
tă împotriva pandemiei 
 COVID-19, Crucea Roșie 
Română a achiziționat 
echipamente medicale și 
materiale de protecție în 
valoare de peste 7 milioa-
ne de  euro, pentru a ve-

ni în sprijinul unităților me-
dicale, dar și a celorlalte 
instituții publice din prima 
linie.  Astfel, 175 de unități 
medicale de pe întreg teri-
toriul României au fost do-
tate cu aparatură medica-
lă, materiale de protecție 
de strictă necesitate, pro-
duse de dezinfecție, mate-
riale de curățenie, produ-
se alimentare și aparatu-
ră electrocasnică; 250 de 
autorități publice centrale 
și locale au fost sprijinite 
cu materiale de protecție 
pentru personalul angajat; 
580 de cabinete individua-
le medici de familie au pri-
mit mănuși, măști, viziere 
și  combinezoane; 13 000 
de persoane vulnerabile 
aflate în izolare la domici-
liu au fost sprijinite cu pa-

chete cu alimente de ba-
ză și pachete cu produse 
de igienă personală și pro-
duse de curățenie; 297 de 
migranți în România au be-
neficiat de pachete cu ali-
mente, produse de igienă 
și articole de îmbrăcămin-
te; 80 de centre de caranti-
nă din țară au primit mate-
riale de cazarmament din 
depozitele proprii ale Crucii 
Roșii Române; 81 de ONG-
uri din țară au fost sprijini-
te cu pachete cu alimente 
de bază, pachete cu pro-
duse de igienă, materiale 
de protecție pentru benefi-
ciarii lor; 8 097 de persoa-
ne aflate în izolare la do-
miciliu au fost monitorizate 
zilnic prin telefon de volun-
tarii Crucii Roșii Române. 
Detalii despre activitățile 

acestei organizații găsiți 
accesând site-ul www.cru-
cearosie.ro. 

Mulțumim Crucea 
Roșie! 

Crucea Roșie Româ-
nă, din care face par-
te și Filiala Ilfov, contri-
buie, prin programele 
desfășurate, la preveni-
rea și alinarea suferinței 
sub toate formele, prote-
jează sănătatea și viața, 
promovează respectul 
față de demnitatea uma-
nă, fără nicio discrimina-
re bazată pe naționalitate, 
rasă, sex, religie, vâr-
stă, apartenență socială 
sau politică. Umanitate, 
Imparțialitate, Neutralita-
te, Independență, Volun-

tariat, Unitate și Universa-
litate sunt principiile fun-
damentale ale  Crucii Roșii 
Române care stau la baza 
tuturor  acțiunilor sale. Cu 
o evoluție excepțională, 
în condițiile unui perso-
nal extrem de redus și a 
deficitului de echipamen-
te de intervenție, de la an 
la an tot mai mulți români 
sunt salvați de mem-
brii Crucii Roșii. În semn 
de recunoștință acum, la 
ceas aniversar, ne ală-
turăm și noi, echipa Jur-
nalului de Ilfov, celor ca-
re adresează felicitări și 
gânduri alese voluntarilor 
și coordonatorilor Crucii 
Roșii. Vă mulțumim că ne 
protejați și ne salvați din 
orice dezastru! Suntem 
mândri de voi!

Ziua de sâmbătă, 5 decembrie, a fost 
dedicată voluntarilor din lumea întreagă. 
Pentru modul în care au știut să aline 
suferințele oamenilor în nevoie  și pentru 
toate eforturile deosebite depuse în lupta 
cu pandemia de COVID-19, încă de la 
apariția primelor cazuri pe teritoriul țării 
noastre voluntarii Crucii Roșii Române 
s-au bucurat de o zi aniversară cu totul 
specială.  

Pe 5 decembrie 
a fost Ziua 
Internațională 
a Voluntarului

#ContinuămSăAplaudăm 
voluntarii Crucii Roşii Române

Suntem mândri 
de voluntarii 
noștri. Ei 
salvează vieți 
și luptă pentru 
umanitate”

directorul Filialei 
Crucii Roșii Ilfov

Nicu Mihalache


