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UTBILDNINGSDAGAR OM CORONA  
Deltagarna sitter utspridda utomhus för att inte vara för nära 

varandra, men intresset är stort och frågorna många, rapporterar Ja-

cinta Karimi som är ansvarig för de kurser om coronaviruset i South 

Pokot som går av stapeln denna sista vecka i april.   

Det är 13 heldagskurser som äger rum under veckan, 3-4 varje dag, 

utspridda över regionen med 11 deltagare i varje, 10 byhälosvolontä-

rer och en person som koordinerar och stödjer volontärernas jobb. 

Totalt 143 personer. De får kunskap om prevention, symtom, hur 

man kan skydda sig, vad man ska göra när en person i ens by blir 

sjuk, och hur begravningar med personer som dött av covid-19 ska gå till.  

Byhälsovolontärer har ett stort ansvar i Kenyas hälsosystem och efter utbildningen ska de informera de cirka 

100 hushåll som de har ansvar för. De ska vara beredda när människor i deras by drabbas och veta hur de då ska 

agera, därför många frågor, men de fick också många svar.  

UPPROP OM STÖD TILL INFORMATIONSKAMPANJ OM CORONA   
Det är många fler områden som behöver liknande utbildning som de i South Pokot. Ge stöd till uppropet för att 

flera områden ska få utbilda sina byhälsovolontärer och få ut information till varje familj. Läs mer på: 

www.rotarydoctors.se/wp-content/uploads/Upprop-Corona.pdf  

STÖD FRÅN KLUBBAR 

De största gåvogivarna förra månaden var: Askersunds Rotaryklubb, 26 700  kr, Kristianstad Nova Rotaryklubb, 

20 000 kr, Nybro-Glasrike Rotaryklubb, 20 000 kr , Trosa Rotaryklubb 10 000 kr .  

Tack till dessa klubbar och alla andra som stödjer Rotary Doctors!  
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VACCINATIONER OCH FLERA UTBILDNINGAR OM CORONA 
Barn dör av mässlingen men inte av covid-19, stod det i en tid-

ningsrubrik i veckan. Det är sant, därför är det bra att Rotary 

Doctors kommit igång med vaccinationer i västra Kenya igen.  

Samtidigt behöver befolkningen bra faktabaserad information om 

coronaviruset. Det upprop om stöd till informationskampanjer 

som har skickats ut till Rotaryklubbar i Sverige börjar ge respons. 

De första utbildningarna genomfördes denna veckan, men mer 

stöd behövs.    
                                                       

VACCINATION  -  EN LIVSVIKTIG FÖRSÄKRING 

Stora utbrott av epidemier orsakar ofta att annan vård får stå tillbaka. Ibland är skada av det större än vad 

själva epidemin är. Vaccinationer som ger skydd mot sjukdomar är just en sån verksamhet som verkligen bör 

fortsätt. När de första personerna blev sjuka i corona i Kenya infördes restriktioner om folksamling och fysisk di-

stansiering, så de mobila barn och mödravårdskliniker ställdes in för att de samlade för mycket folk.  

Nu har Rotary Doctors kommit överens med hälsomyndigheterna om ett nytt arbetssätt där man planlägger vilka 

hushåll man ska nå, har en målsättning på hur många barn som ska vaccineras per dag, informerar byhälsovolon-

tärer om att man kommer och istället för att stanna på ett ställe per dag åker till tre till fem platser. Efter en vecka 

har man utvärderat och finslipat metoden ytterligare. Det fungerar och man når flera hundra barn per vecka.   
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Vill du prenumerera på nyhetsbrevet direkt från Rotary Doctors eller avbryta prenumerationen använd mejladressen här ovan.   

Vaccination livsviktigt också i Coronatider    

Utbildning med fysisk distans!    

https://www.rotarydoctors.se/wp-content/uploads/Upprop-Corona.pdf

