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Frankrijk heeft 1 miljoen mondmaskers aan Italië gedoneerd en Duitsland heeft 
7 ton mondmaskers en andere beschermende uitrusting gedoneerd om te helpen 
levens te redden.

Tienduizenden Europese burgers zijn gerepatrieerd uit het buitenland. De meeste 
vluchten waren binnen Europa.

Europese solidariteit in een notendop 

Europese solidariteit bij de behandeling van patiënten

Duitsland

In deelstaten en steden in heel Duitsland worden patiënten in kritieke toestand uit Italië en Frankrijk 
behandeld: Intensivecarebedden worden ter beschikking gesteld aan Italiaanse en Franse burgers.

Patiënten uit Italië worden behandeld in Saksen, Brandenburg, Berlijn, Beieren, Hessen, Noordrijn-Westfalen en 
Nedersaksen.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er in totaal 73 intensivecarebedden voor 
Italiaanse patiënten zijn.

Voorbeelden: In Leipzig zijn twee patiënten uit Bergamo (in het noorden van Italië) aangekomen. Hessen neemt 
10 patiënten uit de partnerregio Emilia-Romagna over.

Intensivecarepatiënten uit Frankrijk worden behandeld in de deelstaten Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, 
Hessen en Saarland.

Luxemburg

Zeven Franse intensivecarepatiënten uit Mulhouse in Frankrijk zijn per vliegtuig naar Luxemburg gebracht.

Griekenland
500 door de EU medegefinancierde mobiele medische units zijn binnenkort operationeel voor het thuis testen 
van burgers.

Oostenrijk
Zuid-Tirol (Italië) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen aan Tirol (Oostenrijk) geleverd, Tirol stelt 
ziekenhuisbedden ter beschikking aan patiënten uit Zuid-Tirol.

Overal in de Europese Unie reiken landen, regio’s en steden hun buren die dat het hardst nodig hebben de 
helpende hand. Dit is Europese solidariteit in actie.
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Europese solidariteit bij de bescherming van gezondheidswerkers en 
burgers

Europese solidariteit bij repatriëring

Frankrijk

Frankrijk heeft 1 miljoen mondmaskers en 20 000 beschermende pakken aan Italië gedoneerd.

Duitsland Duitsland heeft 7 ton mondmaskers en andere beschermingsmiddelen naar Italië gestuurd. Veder heeft 
Duitsland persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan Zwitserland, Oostenrijk (8 miljoen handschoenen), 
Roemenië (100 000 mondmaskers) en Zweden (60 000 mondmaskers).

Italië ontving van Duitsland 300 beademingstoestellen.

Oostenrijk

Oostenrijk leverde 1,5 miljoen mondmaskers aan Italië.

Tsjechië

Tsjechië heeft 10 000 beschermende pakken aangeboden aan Italië en 10 000 aan Spanje.

EU

  Sinds het begin van de uitbraak waren er 25 repatriëringsvluchten die zijn gefaciliteerd en medegefinancierd 
door het EU-mechanisme voor civiele bescherming. Er werden tot nu toe 4 020 gestrande EU-burgers naar 
huis gebracht. 30 % van de gerepatrieerde passagiers waren Europese burgers van een andere nationaliteit 
dan het land dat de repatriëringvlucht organiseerde.

Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Letland, Luxemburg en Tsjechië, maar ook het VK, hebben meer dan 
1 150 EU-burgers uit andere lidstaten gerepatrieerd. Twaalf landen hebben voor de komende dagen meer dan 
100 vluchten gepland. Er worden stoelen beschikbaar gesteld aan onderdanen van andere EU-landen en van het 
VK.

Frankrijk
  Frankrijk heeft burgers van 22 EU-landen gerepatrieerd. Met een vlucht uit Wuhan in China zijn begin 

februari 64 Franse burgers en 135 andere EU-burgers vervoerd. 

België

  België heeft burgers van 14 EU-landen gerepatrieerd.

Luxemburg
  Luxemburg heeft burgers van 9 EU-landen gerepatrieerd. Op een vlucht op 25 maart uit Kaapverdië zijn 

slechts 20 Luxemburgse burgers en 131 andere EU-burgers vervoerd. 

Duitsland

  Duitsland heeft burgers van 8 EU-landen gerepatrieerd.

Tsjechië
  Tsjechië heeft al 10 vluchten georganiseerd; met een vlucht uit Vietnam, in het kader van het EU-

mechanisme voor civiele bescherming, zijn 193 Tsjechen en 85 EU-burgers veilig naar huis gebracht.
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Oostenrijk

  Oostenrijk heeft burgers van 10 lidstaten uit Marrakesh en Marokko gerepatrieerd.

Letland

  Letland heeft burgers van 5 lidstaten gerepatrieerd.

Italië

  Italië heeft burgers van 6 lidstaten uit Tokio in Japan gerepatrieerd.

Slowakije
  Slowakije heeft een vlucht uit de VS georganiseerd voor 300 EU-burgers uit 4 lidstaten. Er zijn nog zes 

vluchten gepland.

Duitsland

  Steun voor 600 Esten, Letten en Litouwers om per veerboot naar huis terug te keren.
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