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FRANCJA: NIEMIECKI A400M WZIĄŁ UDZIAŁ W
EWAKUACJI PACJENTÓW Z KORONAWIRUSEM
Niemiecki ciężki samolot transportowy Airbus A400M Atlas z 62 Skrzydła Transportowego
Luftwaﬀe wylądował w niedzielę po południu na lotnisku w Strasburgu, aby ewakuować dwóch
pacjentów z koronawirusem do szpitala wojskowego w Ulm, w południowo-zachodniej części Niemiec.
To pierwsza ewakuacja francuskich pacjentów przeprowadzona z pomocą niemieckiego samolotu
wojskowego. Jak poinformowała minister ds. europejskich Amelie de Monchalin w radiu France Inter,
do tej pory 80 francuskich pacjentów z koronawirusem zostało przetransportowanych do
Luksemburga, Niemiec i Szwajcarii.
Czytaj też: Niemcy: następcy Tornado z Europy i USA
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„Dziękuję bardzo Niemcom, które mobilizują się, aby troszczyć się o Francuzów, i ucieleśniają (...)

Europę, która czuwa nad Europejczykami” – napisała na Twitterze francuska minister ds. sił zbrojnych
Florence Parly.
Czytaj też: Bastion - jak Francuzi budują pojazdy wielozadaniowe

Wir stehen unseren französischen Freunden bei. Mit meiner Amtskollegin @ﬂorence_parly
habe ich abgesprochen, dass unsere Luftwaﬀe schwerkranke #COVID19-Patienten aus
Frankreich zur Behandlung in unsere #Bundeswehr-Krankenhäuser holt. Gemeinsam sind
wir stärker! pic.twitter.com/snW6Se5n2q
— A. Kramp-Karrenbauer (@akk) March 29, 2020
Niemiecka minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer odpisała: „Jesteśmy po stronie naszych
francuskich przyjaciół. Wraz z moją francuską odpowiedniczką Florence Parly uzgodniłyśmy, że
niemieckie siły powietrzne przetransportują pacjentów z Covid-19 w poważnym stanie, aby mogli
leczyć się w naszych szpitalach wojskowych”.
Czytaj też: Od reformy zakupów do troski o klimat. Zmiany w Bundeswehrze [ANALIZA]

Unser #A400M ist wieder zurück in Wunstorf. 2 französische Intensivpatienten haben wir
mit @SanDstBw von Straßburg nach Ulm ins Bundeswehrkrankenhaus transportiert. Alle
sind wohl auf und den Patienten wünschen wir schnelle und umfassende Genesung.
#Team_Luftwaﬀe @EtatMajorFR pic.twitter.com/sGBWfadF3Q
— Team_Luftwaﬀe (@Team_Luftwaﬀe) March 29, 2020
W sobotę w ramach operacji „Resilience” śmigłowiec NH90 Caiman przetransportował pacjentów z
Metz we francuskim regionie Grand Est, do szpitala w niemieckim Essen. W niedzielę dwa pociągi
francuskiej kolei dużych prędkości TGV transportowały 36 pacjentów z koronawirusem z Grand Est do
regionu Nowa Akwitania.
Czytaj też: Siły zbrojne Francji rozpoczynają operację „Resilience”
Warto podkreślić, że niemieckie siły powietrzne wspomagają w podobny sposób włoskie jednostki
ochrony zdrowia. Ze szpitala w Bergamo czworo pacjentów przetransportowano do szpitala w
Hamburgu, a dwoje kolejnych traﬁło do szpitala w Kolonii. Lot wykonał samolot A310 MRTT (10+26
"Hans Grade") z 1. Dywizjonu Transportowego (1. Lufttransportstaﬀel) stacjonującego na co dzień na
lotnisku Kolonia-Bonn (kod IATA: CGN, ICAO: EDDK). Dywizjon jest częścią, podległego federalnemu
resortowi obrony, skrzydła któe zajmuje się też m.in. transportem VIP. Pojemność płatowca pozwala
na ewakuację większej liczby pacjentów, jednakże fakt, że wymagali oni transportu z zachowaniem
standardu intensywnej opieki medycznej, spowodował, że samolot zabrał tylko szóstkę pacjentów.
Podczas lotu na pokładzie może znajdować do 25 osób personelu medycznego.
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