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Zestaw do pierwszej pomocy to pakiet najważniejszych leków 
i materiałów medycznych dostarczany w poręcznej torbie. 
W trudno dostępnych regionach krajów rozwijających się 

ten zestaw jest często jedyną szansą na ratowanie zdrowia i życia. 
Niezbędny w szkołach, punktach medycznych i w pracy lekarza. 



Dzieci w Samoa wracają do szkoły po uderzeniu tsunami

Apia, Samoa, 12 października 2009 r. – UNICEF współpracuje z Ministerstwem Edukacji, Sportu i Kul-
tury w Samoa, aby zapewnić dzieciom możliwość powrotu do szkoły po uderzeniu tsunami.

Fala tsunami uderzyła na południowym wybrzeżu Samoa 29 września 2009 roku. Wywołało ją silne 
trzęsienie ziemi. Tsunami zniszczyło cztery szkoły podstawowe i jedno gimnazjum, co spowodowało, że 
prawie 1000 dzieci straciło możliwość nauki.

Wiele klas, toalet i urządzeń sanitarnych zaopatrujących dzieci w wodę pitną zostało zniszczonych 
w wyniku katastrofy. Wszędzie leży gruz, szkło, kawałki metalu. Budynki są w ruinie. 

Szkoły goszczące

Jednak w tym tygodniu dzieci ze szkół dotkniętych przez tsunami będą goszczone w siedmiu innych 
szkołach znajdujących się w okolicy.

Według Phuong T. Nguyen, specjalistki UNICEF ds. pomocy w nagłych przypadkach, mimo iż przenie-
sienie dzieci do innych szkół będzie oznaczało mniej miejsca w klasach i ograniczy dostęp do usług 
sanitarnych, priorytetem jest kontynuacja jak najszybsza edukacji dzieci. 

„Dzięki chodzeniu do szkoły dzieci będą czuły, że życie powoli wraca do normalności, a jest to bardzo 
ważne w obliczu zniszczeń, jakie spowodowała fala tsunami”, mówi Phuong. „Szkoły zapewniają dzie-
ciom bezpieczeństwo i ochronę oraz możliwość spotkania z rówieśnikami, co może im pomóc w prze-
zwyciężeniu traumy lub cierpienia.”



Niezbędny sprzęt
UNICEF koordynuje zaopatrzenie w sprzęt niezbędny do przyjęcia przez szkoły goszczące dodatkowej 
liczby dzieci. 

„W tej chwili próbujemy oszacować potrzeby dzieci. Współpracujemy z ministerstwem, które nam dora-
dza, jaki sprzęt możemy zapewnić szkołom my, jako UNICEF, oraz nasi partnerzy”, mówi Phuong.

Jedną z pilniejszych potrzeb jest transport uczniów, spośród których wielu musiałoby codziennie po-
konywać 5 kilometrów, aby dojść do szkół goszczących. Ważne jest też zapewnienie tymczasowych 
pomieszczeń, w których mogą być prowadzone lekcje, umeblowanie klas, instalacja toalet, oraz zaopa-
trzenie w czystą wodę. Oprócz tego istotne jest dostarczenie zestawów do pierwszej pomocy, w których 
znajdują się podstawowe leki oraz sprzęt służący udzieleniu pierwszej pomocy, na przykład bandaże, 
gaza, mydło, koc, ręcznik, agrafki, szczypce, skalpel, jodyna i wiele innych. UNICEF dostarcza zestawy 
do pierwszej pomocy szkołom, punktom medycznym i lekarzom.

Zaopatrzenie i trening

W celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb UNICEF przekazuje sprzęt pomagający w prowadzeniu 
lekcji. Są to zbiorniki wody, namioty i tzw. „szkoła w pudełku” –pudło z podstawowymi materiałami szkol-
nymi takimi jak tablica, kreda czy też długopisy i zeszyty.

UNICEF oferuje nauczycielom trening psychospołeczny, aby mogli pomagać dzieciom dojść do siebie 
po katastrofi e. Inną inicjatywą jest nauczanie o bezpieczeństwie, które ma pomóc w przyszłości przygo-
tować się dzieciom i ich rodzinom na wypadek podobnych katastrof.


