RAPORT PRIVIND INTERVENȚIA
SALVAȚI COPIII ÎN CONTEXTUL
PANDEMIEI SARS-COV-2
Începând din 26 februarie 2020

PRIORITĂȚILE SALVAȚI COPIII ÎN CONTEXTUL
PANDEMIEI CAUZATE DE SARS-COV-2,
ÎNCEPÂND DIN 26 FEBRUARIE
Extinderea pandemiei cauzate de SARS-CoV-2 în România a avut ca efect imediat declararea stării de
urgență, decizie care a determinat izolarea familiilor la domiciliile lor și schimbări drastice privind rutina
educațională a copiilor. Mai mult decât atât, numeroase activități economice au fost suspendate, ceea ce a
afectat pe termen nelimitat veniturile părinților și accesul la alimente de bază în această perioadă.
În această situație excepțională, au fost necesare măsuri care au trimis în izolare la domiciliu, până în
acest moment (12 mai 2020), aproximativ 19.059 de persoane și în carantină instituționalizată 14.745,
fiind confirmate 16.002 de cazuri de îmbolnăvire (din care peste 850 de cadre medicale) și
înregistrate 1.036 de decese (update). Unitățile de învățământ sunt închise, parcurile la fel, aproximativ
1.000.000 de adulți sunt în șomaj tehnic și 187.548 și-au pierdut locurile de muncă. Criza provocată de
pandemie a condus și la creșterea prețurilor, în special cele alimentare (făină, zahăr, ulei, carne, lapte și
ouă), fără ca guvernul să reușească plafonarea prețurilor ori sancționarea comercianților care profită de
dezechilibrele din piață cu privire la aprovizionarea populației. Iar cele 2 milioane de români care au emigrat
pentru locuri de muncă permanente ori sezoniere în alte țări, blocate în prezent, nu-și vor mai putea sprijini
familiile din România, adâncind problemele economice ale acestora. În plus, această insecuritate socială
generalizată și instabilitate economică sunt amplificate și de dificultatea previziunilor cu privire la durata și
intensitatea actualei pandemii.
Deși copiii nu constituie o prioritate în acțiunile guvernamentale, ei sunt în fapt extrem de vulnerabili din punct de
vedere al accesului la servicii medicale, educație și sănătate emoțională. Prin închiderea grădinițelor și școlilor,
35,7% dintre copiii români, adică acei 1.300.000 de copii afectați de sărăcie și excluziune socială, vor
avea de suferit diverse privațiuni, izolarea lor și a părinților lor conducând la creșterea decalajului educațional
între aceștia și ceilalți copii și punându-le în pericol sănătatea și chiar supraviețuirea. De aceea, Salvați Copiii
și-a stabilit, în această perioadă, două mari priorități: dotarea spitalelor și asigurarea suportului
complex pentru copiii vulnerabili (link).
În acest context, Salvați Copiii România și-a activat propriul program de intervenție de urgență
pentru copii și părinți din comunitățile sărace, dar și pentru sprijinirea sistemului medical
chemat să răspundă urgențelor medicale actuale!

PRIORITĂȚILE SALVAȚI COPIII ÎN CONTEXTUL
PANDEMIEI CAUZATE DE SARS-COV-2
Siguranța copiilor și sprijinirea sistemului medical rămân prioritățile organizației Salvați Copiii în aceste
momente dificile pentru noi toți. Binele copiilor este în continuare preocuparea organizației, iar acțiunile
noastre nu se suspendă, ci se transformă, adaptându-se la noul context și la problemele fără precedent
cu care se confruntă familiile vulnerabile din România. De aceea, am hotărât ca în această perioadă și în
săptămânile care urmează să asigurăm:
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Dotarea urgentă a spitalelor cu echipamente de protecție, aparatură
medicală (ventilatoare de suport respirator, nebulizatoare, aparate de
dezinfectare etc.) și consumabile medicale de strictă necesitate.
Oferirea suportului nutrițional, educațional și emoțional pentru
copiii vulnerabili și familiile acestora în București și alte 18 județe.
Oferirea suportului emoțional și psihologic al părinților, prin
înființarea numărului de telefon gratuit, Family Tel 0800070009 cu
sprijinul Digi România. În fiecare zi, de luni până vineri, între 11.00 și 19.00,
16 psihologi oferă informații utile și consiliere psihologică pentru reducerea
efectelor izolării sociale, identificarea situațiilor de risc și orientarea
părinților către activități adecvate dificultăților actuale.
Mai multe informații
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CREAREA FONDULUI DE
URGENȚĂ PENTRU SPITALE

50 de spitale din România au activat mecanismul de
urgență al Salvați Copiii România, pentru a putea
face față pandemiei fără precedent. Pentru a crește
capacitatea spitalelor de a gestiona cazurile grave
de îmbolnăvire cu Covid-19, Salvați Copiii menține
permanent legătura cu medicii pentru a ne asigura că
ajutorul nostru acoperă solicitările urgente ale acestui
moment și a început dotarea spitalelor cu echipamente
și aparatură medicală urgentă în lupta contra pandemiei
de Covid-19.
Foto: echipamente medicale donate Spitalului Județean de Urgență Suceava

Salvați Copiii a sprijinit sistemul medical cu 169.302 de echipamente medicale pentru 42 de unități medicale
și de îngrijire pacienți, 79 de cabinete de medicină de familie și 5.000 de cadre medicale, și protecția
medicală a 2.500 de copii.
08.05.2020 - Maternitatea Polizu: 1.000 măști 3 straturi și 3 pliuri, 10.000 mănuși, 210 halate impermeabile, 100
botoși lungi, 1.000 halate vizitatori, 15.000 tablete cloramină, 15 termomentre no touch; Spitalul Clinic de Urgență
„Sf. Pantelimon”: 50 măști FFP2, 25 combinezoane, o unitate de control completă pentru masă de reanimare;
Spitalul Universitar de Urgență București: sonda convexă 8C-RS; Maternitatea Cantacuzino: 38
combinezoane, mănuși 8 cutii, 2.200 măști, 10 termometre no touch; Spitalul Clinic de copii Dr. Victor Gomoiu:
15 termometre no touch; Maternitatea Giulești: 10 termometre no touch; Spitalul Clinic Filantropia: 5
termometre no touch; Spitalul Clinic Malaxa: 5 termometre no touch; Centrul de Urgențe Stomatologice
pentru Copiii București: aparat Nebulizare ULV Fogger Biospray, dezinfectant aer OXIDICE AIR b (5L).
28.04.2020 - Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș: Echipamente de protecție
(500 măști FFP2, 6.500 măști în trei straturi, 100 viziere, 10.000 mănuși, 2.500 de halate de tip vizitator, 4.000 halate
chirurgicale, 420 combinezoane de protecție, 50 de perechi de botoși lungi, 3.000 tablete de cloramină, 40 l dezinfectant
Septol, 20 l detergent eco). Mașină de spălat pardoseli-dezinfectat-aspirat BD 38/12 C Bp Pack ce ajută la decontaminarea
și dezinfectarea suprafețelor având un spectru larg de acțiune. Mașină de spalat pardoseli-dezinfectat-aspirat BD 43/25
C Bp Pack ideală pentru decontaminarea și dezinfectarea suprafețelor. Aspirator cu aburi care oferă curățare cu abur,
dezinfectare, aspirare și uscare într-o singură procedură. Sistem de ecografie portabil cu 2 traductoare, cu tehnologie de
scanare și procesare a informațiilor înglobate în interiorul traductorilor, cu funcție de conectare la dispozitive Android.
23.04.2020 - Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, Vrancea: 6.000 mănuși;
Spitalul de Urgență Petroșani, Hunedoara: 6.000 mănuși; Spitalul Municipal Fălticeni, Suceava:
6.000 mănuși; Spitalul Județean de Urgență Alexandria: 6.000 mănuși; Spitalul Universitar de
Urgență București: 6.000 mănuși.
14.04.2020 - Spitalul Clinic de Urgență de Copii Brașov: 1 ventilator de suport respirator, 1 aparat
dezinfectant de nivel înalt pentru suprafețe /instrumentar medical/aeromicrofloră; Spitalul Clinic Județean de
Urgență Arad: măști, viziere, mănuși, combinezoane, botoși și dezinfectați.
11.04.2020 - Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”: repararea a 10 aparate de ventilație Drager
necesare secției de Anestezie Terapie Intensivă.
10.04.2020 - Spitalul Județean Neamț: mașină de spălat echipamente medici.
09.04.2020 - Spitalul Municipal Sebeș, Alba: 1 incubator de transport și echipamente de protecție pentru
medici; Spitalul de Urgență Zalău, Sălaj: 2 injectomate, kituri de ventilație și echipamente de protecție;
HOSPICE Casa Speranței: echipamente de protectie - 2.000 mănuși, 1.000 botoși, 1.000 bonete, 500
combinezoane, 2.500 măști, 100 viziere, 50 ochelari de protecție.
08.04.2020 - Spitalul Militar de Urgență „Dr. Aristide Serfioti” Galați: 3.000 măști; Spitalul
Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani: 2.000 măști.
01.04.2020 - Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava: 1 ventilator de suport
respirator, 4 injectomate și echipamente de protecție (mănuși chirurgicale, măști de protecție, viziere, combinezoane de
protecție, bonete, botoși și 375 kg de dezinfectanți de nivel înalt pentru suprafețe/instrumentar medical și aeromicrofloră);
30.03.2020 - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu” - 1 ventilator performant;
26.03.2020 - Spitalul Universitar de Urgență București: 1 ventilator de suport respirator; Maternitatea
Cantacuzino din București: 25 de kituri medicale de protecție; Spitalul Clinic de Urgență Sibiu: 25 de
kituri medicale de protecție; Spitalul Județean Reșița: 25 de kituri medicale de protecție; Spitalul Județean
de Urgență Mavromati Botoșani: 1 ventilator de suport respirator.
25.03.2020 - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva, Iași: materiale de protecție pentru
personalul medical/pacienți, biocide pentru dezinfectare, kituri de reactivi pentru diagnosticare COVID 19
23.03.2020 - Maternitatea Bucur din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Sf. Ioan: 2 incubatoare, 1
ventilator performant si 25 de kituri de protecție;

17.03.2020 Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului AlessandrescuRusescu București - secția pediatrie (INSMC): startul lucrărilor de extindere, modernizare și
utilarea Compartimentului de Primiri Urgențe copii.
• Spitalul de Copii Sfânta Maria Iași - Oximetru Cerebral Non invaziv, Fore Sight Elite.
• Spitalul Clinic Județean de de Urgență Clinica Obstetrică Ginecologie 2 Târgu Mureș:
100 combinezoane.
• Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc Suceava: echipamente de protecție.
• Spitalul Orășenesc Gura Humorului: echipamente de protecție.
• Spitalul Municipal Rădăuți: echipamente de protecție.
• Centrul de Tip Familial ”Visătorii” din Comuna Fundu Moldovei: echipamente de protecție.
• Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara: 4 porți de
dezinfecție, 420 combinezoane de protecție, echipamente de protecție.
• Spitalului Județean Timiș: ministație de osmoză inversă pentru hemodializă aparat protabil.
• Maternitatea Odobescu Timișoara: echipamente de protecție.
• Centrul Medical „Cristian Șerban” Buziaș Timiș: echipamente de protecție.
• 79 de cabinete de medicină de familie din județul Suceava (orașul Suceava, Ilișești, Dolhești,
Voitinel, Ciprian Porumbescu, Șcheia, Pătrăuți, Moara, Bosanci, Adâncata, Sf. Ilie, Salcea și Ostra) și județul
Timiș: kituri de protecție și echipamente medicale, medicamente și produse de dezinfecție și igienă.

SUSȚINĂTORI. Salvați Copiii a alocat un cont distinct creând Fondul de Urgență pentru Spitale. Au
fost colectate fonduri în valoare de 512.801 Euro, prin solidaritatea în principal a următoarelor companii:
Farmaciile Catena, Kaufland România, Oriflame, BCR, GSK, Garanti BBVA Group, Penny
Market România, Libris.ro, Kimberly-Clark, Pfizer, Alliance Healthcare România, Federația
Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Asociația Club Sportiv „RO Club Maraton”. De
asemenea, suma de 92.724 Euro provine din donațiile persoanelor fizice care au ales să sprijine efortul
medicilor. DPD România asigură transportul gratuit al echipamentelor.
ÎN URMĂTOARELE TREI SĂPTĂMÂNI, vom dota încă cinci spitale: Spitalul de Urgență Sf.Pantelimon
Focșani, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca (Secția ORL, Secția Neonatologie I, Secția
Neonatologie II), Spitalul de Urgență Petroșani Hunedoara, Spitalul Clinic de Urgență Grigore Alexandrescusecția ORL și Compartimentul de Primiri Urgențe (CPU) al INSMC Alessandrescu-Rusescu București cu
20.000 de echipamente de protecție (măști, combinezoane, viziere etc) și aparatură medicală vitală
(ventilatoare, termometre no-touch, aparate de dezinfectare, laringoscoape, videofibroscoape, nebulizatoare),
în valoare totală de aproximativ 208.799 euro, care vor ajuta peste 500 de cadre medicale și 1.000 de
pacienți.
Mai multe informații

„Medicii din cadrul spitalului fac eforturi să îngrijească cât mai bine mamele și copiii și vă mulțumim că ne
sunteți alături în aceste momente grele. Simțim că nu suntem singuri în această luptă!”, Dr. Carmen
Zaboloteanu, Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani.
„Dorim să știți cât de mult apreciem remarcabilele eforturi ale Organizației Salvați Copiii în a
sprijini activitatea medicală desfășurată de întregul personal medico-sanitar al spitalului și vă
asigurăm de înalta noastra prețuire”, Dr. Bogdan Păltineanu – Coordonator ATI,
Spitalul Bagdasar-Arseni, București.
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CONTINUAREA ACTIVITĂȚILOR EDUCAȚIONALE ȘI DE
PROTECȚIE PENTRU 10.000 DE COPII VULNERABILI

Salvați Copiii își intensifică eforturile de sprijinire și protecție a beneficiarilor sociali, cu înlocuirea
celor mai multe activități directe cu cele de la distanță și concentrându-ne pe garantarea accesului
la educație și la suport material de urgență pentru copii și părinți sau persoane în grija cărora sunt
copiii din București și 18 județe ale țării. Totodată, reprezentanții Salvați Copiii intervin direct în sprijinul
beneficiarilor în situații urgente, cu respectarea cerințelor și recomandărilor autorităților locale privind
prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, având ca grup țintă peste 10.000 de copii (copii din medii
defavorizate socio-economic, copii cu părinții la muncă în străinătate, copii refugiați/
solicitanți de azil, gravide și mame cu copii mici) prin următoarele activități:
1. Monitorizarea telefonică zilnică a situației și nevoilor copiilor/familiilor de
către membrii echipelor locale comunitare compuse din asistenți sociali, psihologi și educatori.
2. Asigurarea necesarului de alimente, produse de strictă necesitate, produse
igienico-sanitare, dezinfectanți.
3. Asigurarea suportului educațional online/telefonic copiilor, în grupuri mici sau individual,
folosind telefonul/PC/tablete. Distribuim cărți, materiale educative și jocuri, pentru a sprijini familiile
în organizarea de activități. Am inițiat demersuri de identificare de surse de finanțare pentru
achiziționare de tablete (cu sim-uri cu internet).
4. Consiliere psihologică și socială (online/telefonic) a copiilor și părinților din țară
și străinătate (din așa-numitele ”zone roșii”), inclusiv pentru gestionarea anxietății și panicii,
respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2 și organizarea zilnică a activităților
copiilor etc. Pentru mamele nou-născuților ori ale copiilor mici este continuată oferirea de sfaturi
referitoare la îngrijirea copiilor, precum și prevenirea îmbolnăvirilor în general.
5. Contactatea autorităților locale pentru a facilita asistența socio-medicală de urgență.

Rezultatele noastre
4.600 de copii și 1.900 de familii au
beneficiat de servicii de suport social,
educațional și emoțional, în funcție de
nevoi. Vom extinde oferirea de suport și către
alți copii vulnerabili; grupul țintă va crește în
perioada următoare.
Activitățile pentru acești copii sunt susținute
prin donații ale companiilor și persoanelor
fizice pentru încurajarea cărora Salvați Copiii
a lansat campania #SALVEZCUPOVESTI
prin implicarea influencerilor români (vezi
pagina următoare).
Mai multe informații
Foto: distribuirea de alimente și alte produse in comunitățile sărace.

CAMPANIA #SALVEZCUPOVESTI
PENTRU SUSȚINEREA COPIILOR AFLAȚI ÎN RISC
DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ
Pentru a susține financiar programul de intervenție
directă pentru copiii și părinții din comunitățile
vulnerabile, Salvați Copiii a lansat campania
publică de promovare #SALVEZCUPOVESTI
prin implicarea unor actori, cântăreți, bloggeri,
vloggeri, autori de cărți de copii, jurnaliști ori
sportivi cunoscuți care pun la dispoziția noastră
propriile filmulețe cu citirea de povești destinate
copiilor între 0 și 6 ani.

Această inițiativă se inspiră din campania
#SAVEWITHSTORIES lansată de Save the
Children US, care a strâns laolaltă până în prezent
lecturile extraordinare a peste 100 de actori,
cântăreți, scriitori celebri din Statele Unite, lista fiind
deschisă de Jennifer Gardner și Amy Adams.

Pentru accesul la lecturile înregistrate folosim
conturile Salvați Copiii de Facebook și
Instagram, precum și conturile celebrităților care
au fost de acord să se alăture eforturilor noastre.
Toate postările conțin un îndemn pentru donație
cu următorul link: www.salvaticopiii.ro/ce-facem/
protectie/situatii-deurgenta/coronavirus/interventiasalvati-copiii .
În alegerea titlurilor de cărți de povești, Salvați
Copiii asigură respectarea drepturilor de autor, prin
obținerea acordurilor necesare din partea editurilor
sau ale autorilor respectivi și prin menționarea
acestora în mesajele text ale postărilor.

Pentru început, 16 influenceri
români au acceptat să
se implice, punându-ne la
dispoziție filmele lor: Alexia
Eram și Andreea Esca,
Andreea Berecleanu, Sonia
Argint Ionescu, Nicolai
Tand, Alina Sorescu, Monica
Bârlădeanu, Alexia Talavutis,
Ela Crăciun, Diana Lupu,
Giulia,Vladimir Drăghia,
Diana Dumitrescu, Anca
Serea, Raluca Anton, Cornel
Ilie. În 8 Aprilie a început
comunicarea campaniei
#SALVEZCUPOVESTI.
Foto: Alexia Eram și Andreea Esca.
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ÎNFIINȚAREA UNUI NUMĂR DE TELEFON GRATUIT
PENTRU SUPORTUL EMOȚIONAL ȘI PSIHOLOGIC AL
PĂRINȚILOR - FAMILY TEL 0800070009

Activitățile de consiliere psihologică/educație parentală – contactarea copiilor și părinților și realizarea
consilierii online/telefonic de către psihologi, au scopul de a-i ajuta pe părinți să depășească problemele
pe care le traversează (sunt abordate aspecte legate de modul de gestionare a anxietății și panicii, de
necesitatea de respectare a măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2, de organizarea zilnică a
activităților copiilor în condiții de izolare, aspecte generale legate de educația parentală etc.). În situația
în care acest lucru este posibil, se transmit electronic către copii/părinți, fișe, informații utile etc.
Zilnic, de luni până vineri, între 11.00 și 19.00, folosind numărul gratuit oferit de Digi1, Family Tel
0800070009, 16 psihologi oferă informații utile și consiliere psihologică pentru reducerea
efectelor izolării sociale, identificarea situațiilor de risc și orientarea părinților către activități adecvate
dificultăților actuale.
Cu sprijinul lor, pe site-ul www.salvaticopiii.ro, am pus la dispoziție recomandări și acces la resurse educaționale și de stimulare a petrecerii, zilnic, a cât mai multe ore de calitate cu copiii, mai necesare ca oricând
în această perioadă. Articolele răspund unor întrebări precum: ”Cum le explicăm copiilor anxioși despre
Coronavirus?”, ”Nu mergem la școală. Ce putem face acasă cu copiii?”, ”Cum ne putem da seama dacă copiii sunt
afectați?” sau ”Cum facem față fricii în această perioadă?”.
Recomandări pentru părinți

1

Apelabil gratuit pe teritoriul României, din orice rețea de telefonie fixă și mobilă.

Resurse educaționale
pentru părinți

Intr. Ștefan Furtună nr. 3, sector 1,
010899, București, România
telefon: +40 21 316 61 76
fax: +40 21 312 44 86

e-mail: secretariat@salvaticopiii.ro
web: www.salvaticopiii.ro
RO15RNCB0071011434790005 (lei),
RO42RNCB0071011434790101 (euro)

RO69RNCB0071011434790003 (dolari)
Banca BCR Sucursala Plevnei,
BIC / SWIFT: RNCBROBU
Cod unic: 3151288

