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Francija je Italiji donirala 1 milijon mask, Nemčija pa je donirala 7 ton mask in 
druge zaščitne opreme, ki pomaga reševati življenja.

Več deset tisoč evropskih državljanov in državljank se je vrnilo v domovino iz tujine, 
večina letov pa je bila znotraj Evrope.

Ponazoritev evropske solidarnosti

Evropska solidarnost pri zdravljenju bolnikov

Nemčija

V tistih mestih in zveznih deželah po vsej Nemčiji, ki so svoje postelje za intenzivno nego dali na voljo 
italijanskim in francoskim državljankam in državljanom, se zdravijo kritično bolni bolnice in bolniki iz Italije in 
Francije.

Bolnikom iz Italije je zagotovljena zdravstvena oskrba na Saškem, v Brandenburgu, Berlinu, na Bavarskem, v 
Hessnu, Severnem Porenju-Vestfaliji in na Spodnjem Saškem.

Nemško ministrstvo za zunanje zadeve je potrdilo, da je italijanskim bolnikom in bolnicam na voljo skupaj 73 
postelj za intenzivno nego.

Primeri: V mesto Leipzig sta prispela dva bolnika iz Bergama v severni Italiji. Hessen je prevzel 10 bolnikov iz 
partnerske dežele Emilija-Romanja.

Bolniki iz Francije, ki potrebujejo intenzivno nego, se zdravijo v Severnem Porenju-Vestfaliji, Porenju-Pfalzu, 
Hessnu in Posarju.

Luksemburg
Sedem francoskih bolnikov iz Mulhousa v Franciji, ki potrebujejo intenzivno nego, je bilo z letalskim prevozom 
prepeljanih v Luksemburg, kjer se zdaj zdravijo.

Grčija
Kmalu bo začelo delovati 500 mobilnih zdravstvenih enot, ki jih je sofinancirala EU ter ki bodo lahko testirale 
državljane in državljanke na njihovih domovih.

Avstrija
Južna Tirolska (Italija) je Tirolski (Avstrija) poslala osebno zaščitno opremo, Tirolska pa zagotavlja bolniške 
postelje za bolnike iz Južne Tirolske.

Države, regije in mesta po vsej Evropski uniji nudijo pomoč sosednjim državam in pomagajo tistim, ki to 
najbolj potrebujejo. To je evropska solidarnost v dejanjih.
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Evropska solidarnost pri varovanju zdravstvenih delavcev in 
državljanov

Európska solidarita pri návrate ľudí domov

Francija

Francija je Italiji  donirala 1 milijon mask in 20 000 zaščitnih oblačil.

Nemčija Nemčija je Italiji poslala 7 ton mask in druge zaščitne opreme. Prav tako je že donirala osebno zaščitno opremo 
Švici, Avstriji (8 milijonov rokavic), Romuniji (100 000 mask) in

Švedski (60 000 mask).

Italiji je dostavila 300 ventilatorjev.

Avstrija

Avstrija je Italiji poslala 1,5 milijona mask.

Češka

Češka je Italiji zagotovila 10 000 zaščitnih oblačil in dodatnih 10 000 Španiji.

EÚ

  Od začetka izbruha je bilo dosedaj na krovu 25 letov za vračanje ljudi v domovino, sofinanciranih v okviru 
mehanizma Unije na področju civilne zaščite, domov pripeljanih 4 020 državljanov in državljank EU, ki so 
obtičali v tujini. 30 % potnikov, ki so se vrnili domov, je bilo evropskih državljank in državljanov z drugačnim 
državljanstvom kot je državljanstvo države, ki je organizirala let za repatriacijo.

Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Latvija, Luksemburg in Češka, pa tudi Združeno kraljestvo so v 
domovino vrnili več kot 1 150 državljank in državljanov EU iz različnih držav članic. Za prihodnje dni se zdaj 
načrtuje več kot 100 letov, ki jih organizira 12 držav, sedeži pa so na voljo tudi drugim državljanom EU in 
Združenega kraljestva.

Francija
  Francija je v domovino vrnila državljane 22 držav EU. Z letom iz Vuhana na Kitajskem je bilo v začetku 

februarja prepeljanih 64 francoskih državljanov in 135 drugih državljanov EU. 

Belgicko

  Belgija je v domovino vrnila državljane 14 držav EU.

Luksemburg

  Luksemburg je v domovino vrnil državljane 9 držav EU. Z letom z Zelenortskih otokov je bilo 25. marca 
prepeljanih samo 20 luksemburških državljanov in kar 131 drugih državljanov EU. 

Nemčija

  Nemčija je v domovino vrnila državljane 8 držav EU.

Češka
  Češka je že organizirala 10 letov. En let je bil iz Vietnama, s katerim je bilo v okviru mehanizma Unije na 

področju civilne zaščite 193 Čehov in 85 državljank in državljanov EU varno prepeljanih domov.
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Avstrija

 Avstrija je v domovino vrnila državljane 10 držav članic iz Marakeša in drugod iz Maroka.

Latvija

 Latvija je v domovino vrnila državljane 5 držav članic.

Italija

 Italija je v domovino vrnila državljane 6 držav članic iz Tokia na Japonskem.

Slovaška
 Slovaška je organizirala let iz ZDA, s katerim se je domov vrnilo 300 državljank in državljanov EU iz 4 držav 

članic. Načrtovanih je še šest drugih letov.

Nemčija

  Pomoč 600 Estoncem, Latvijcem in Litovcem pri vrnitvi domov s trajektom.
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