Numărul victimelor din Nepal creşte ameţitor, în urma celui de-al
doilea cutremur de 7.4 grade
13 mai 2015, Bucureşti. Exact când locuitorii din Nepal încercau să îşi reia traiul de zi cu zi, un nou
cutremur i-a scos din nou în stradă, singurul loc unde pot dormi fără frica de a fi îngropaţi de vii.
Guvernul din Nepal a raportat cel puţin 65 de victime şi 2.000 de răniţi în urma cutremurului de 7.4
magnitudine ce a lovit Nepalul la doar două săptămâni după ce primul cutremur a luat 8.000 de vieţi.
32 din cele 75 de districte din Nepal au fost afectate de cutremur şi cel puţin 12 alunecări de teren în
şase districte separate împiedică distribuirea ajutoarelor de urgenţă. Dolakha şi Sindhupalchok sunt
cele mai afectate, estimările fiind că 90% din locuinţe sun distruse, iar locuitorii sunt evacuați de
elicoptere militare şi transportaţi către Spitalul principal din Katmandu. Până acum, 70 de persoane au
fost internate şi sunt aşteptate mult mai multe, temerile principale fiind legate de posibile victime
prinse sub dărâmături.
“Ştim de la colegii noştri de la Save the Children International că un avion plin cu 44 de tone de
ajutoare de urgenţă a ajuns în Nepal, astfel că organizaţia este pregătită să le distribuie în următoarea
perioadă. În câteva săptămâni vor veni şi ploile musonice aşa că trebuie să răspundem cât se poate de
urgent la nevoile oamenilor. Salvaţi Copiii România a pornit o campanie de strângere de fonduri pentru
cei afectaţi şi facem apel către publicul larg să ne sprijine donând 2 euro prin SMS la 8825”, a declarat
Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii.
Save the Children International a ajuns deja la 67.000 oameni în urma primului răspuns de urgenţă,
distribuind ajutoare printre care se numără apă, săpun sau echipamente medicale, mii de pături

şi prelate, dar şi înfiinţând clinici medicale mobile pentru a acorda primul-ajutor.
Echipele Salvați Copiii pot aduce ajutoare vitale astfel încât copiii să fie din nou în siguranță.
Pentru că acest lucru să fie posibil, avem nevoie de ajutorul tău! Acum este momentul să
arătăm că solidaritatea nu ține cont de granițe. Este momentul să arătăm că ne pasă!
Află mai multe despre campanie aici: http://www.salvaticopiii.ro/?id2=0001000300030001
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