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Франция направи дарение от 1 милион маски на Италия, а Германия дари 7 
тона маски и други предпазни средства за спасяването на човешки живот.

Десетки хиляди европейски граждани бяха репатрирани от чужбина, като повечето 
полети бяха вътрешноевропейски.

Прояви на европейска солидарност

Европейска солидарност при лечението на болни

Германия

Градове и провинции в цяла Германия лекуват пациенти в критично състояние от Италия и Франция, 
предоставяйки легла за интензивни грижи за италиански и френски граждани.

Болни от Италия са лекувани в Саксония, Бранденбург, Берлин, Бавария, Хесен, Северен Рейн-Вестфалия и 
Долна Саксония.

Министерството на външните работи на Германия потвърди, че са били предоставени общо 73 легла за 
интензивни грижи за пациенти от Италия.

Примери: В Лайпциг са приети двама пациенти от Бергамо, Северна Италия. Провинция Хесен е приела 10 
пациенти от партньорския регион Емилия-Романя.

Пациенти, нуждаещи се от интензивни грижи, от Франция, са лекувани в провинциите Северен Рейн-
Вестфалия, Райнланд-Пфалц, Хесен и Саарланд.

Люксембург
Седем паценти, нуждаещи се от интензивни грижи, от Мюлуз, Франция, бяха транспортирани по въздуха 
до Люксембург, където са лекувани понастоящем.

Гърция
Скоро ще започнат да функционират 500 мобилни медицински екипа, съфинансирани от ЕС, които ще 
могат да извършват медицински тестове по домовете.

Австрия
Южен Тирол (Италия) предостави лични предпазни средства на Тирол (Австрия), а Тирол осигурява 
болнични легла за пациенти от Южен Тирол.

Държави, региони и градове в целия Европейски съюз подават ръка на своите съседи, помагайки на 
най-нуждаещите се. Ето това е европейската солидарност в действие.
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Европейска солидарност при защитата на здравните работници и 
гражданите

Европейска солидарност при прибирането на хора от чужбина

Франция

Франция направи дарение от 1 милион маски на Италия и 20 000 защитни костюма.

Германия

Германия предостави 300 апарата за изкуствена белодробна вентилация на Италия.

Австрия

Австрия достави 1,5 милиона маски на Италия.

Чехия

Чехия предложи 10 000 защитни костюма на Италия и 10 000 защитни костюма на Испания.

EC

  От началото на разпространението на заразата досега над 4020 блокирани в чужбина граждани 
на ЕС бяха прибрани на борда на 25 полета за репатриране, за които бяха получени съдействие и 
финансиране по линия на Механизма на ЕС за гражданска защита. 30 % от репатрираните пътници бяха 
европейски граждани от страна, различна от страната, организираща полета за репатриране.

Австрия, Белгия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Люксембург и Чехия, както и Обединеното кралство, 
репатрираха над 1 150 граждани на ЕС от различни държави членки. През следващите дни са предвидени 
повече от 100 полета, организирани от 12 държави, като част от местата са предоставени за други 
граждани на ЕС и за граждани на Обединеното кралство.

Франция
  Франция репатрира граждани на 22 държави от ЕС. С полет от китайския град Ухан в началото на 

февруари бяха прибрани 64 френски граждани и 135 граждани на други държави от ЕС. 

Белгия

  Белгия репатрира граждани на 14 държави от ЕС.

Люксембург
  Люксембург репатрира граждани на 9 държави от ЕС. С полет от Кабо Верде на 25 март бяха 

прибрани 21 люксембургски граждани и 131 граждани на други държави от ЕС.

Германия

  Германия репатрира граждани на 8 държави от ЕС.

Чехия   Чехия вече организира 10 полета, включително един от Виетнам по линия на Механизма на ЕС за 
гражданска защита, с който безопасно се прибраха 193 чешки граждани и 85 граждани на други държави 
от ЕС.

Австрия

  Австрия репатрира граждани на 10 държави членки от Маракеш и Мароко.
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Латвия

  Латвия репатрира граждани на 5 държави членки.

Италия

  Италия репатрира граждани на 6 държави членки от Токио, Япония.

Словакия
  Словакия организира полет от Съединените щати, с който бяха репатрирани 300 граждани на ЕС от 4 

държави членки. Вече са планирани още шест полета.

Германия

  Помощ за прибирането на 600 естонци, латвийци и литовци с ферибот..
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