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Stort behov av kunskap.
Kunskap är viktig, kunskap om hur coronaviruset smittar, hur man försvårar smitta, vad man ska göra när en familjemedlem blir sjuk och vilket stöd sjukvården ger till exempel. I Sverige sätter vi på teven eller radion, läser tidningar
och söker på nätet. I de områden i västra Kenya där Rotary Doctors Sweden jobbar är det svårare för befolkningen att
få den kunskapen.
Rotary Doctors vill nu mobilisera och utbilda bybefolkningen i Endebess, Kwanza och Pokot så de kan agera på rätt sätt när covid-19 når ut
på landsbygden.
Detta kommer att göras genom att:
1. Anordna utbildning i små grupper av byhälsovolontärer, volontärerna är redan aktiva som hälsoinformatörer i sina områden men
behöver kunskap om corona.
2. Varje volontär ansvarar för ca. 100 hushåll. Volontärer ska
informera och stödja dessa familjer genom hembesök.

Hembesök blir en viktig del av projektet.

Myndigheterna har infört restriktioner om hur många som får samlas. Därför måste utbildningen ske i små grupper.
Befolkningen i de områden där Rotary Doctors arbetar är fattig, de har inte tillgång på bra trovärdig information.
Många har mobiltelefoner, men oftast inte internet och nätverken fungerar dåligt. Dessutom är det lika mycket rykten
och felaktig information som sprids som korrekta råd. Byhälsovolontärerna är kända i sina byar, de är trovärdiga, de
pratar samma språk som byborna och genom hembesök kommer det att finnas tillfälle till frågor.

Kan din klubb bidra?
Många Rotaryklubbar i Sverige har inte möten och det är svårt att starta insamlingskampanjer. Vi hoppas ändå att det finns möjligheter för klubbar att bidra.
Det finns cirka 200 områden där utbildning och hembesök skulle behövas.
Vi prioriterar områden med störst behov.
- En utbildning för 10 byhälsovolontärer kostar 3 800 kr
- Stöd till byhälsovolontärerna i ett område att göra hembesök kostar 5 200 kr.
Informationsmaterial om Corona.

Feed-back
Genom vår hemsida www.rotarydoctors.se kommer ni att få feedback med bilder och text om hur insamlade pengar
kommit till nytta, samt också vilka klubbar och privatpersoner som bidragit. Information på hemsidan får klubbar
gärna använda till pressmeddelanden och i sociala medier. En transparent ekonomisk rapport kommer också att
göras när projektet är slutfört.

Coronapandemin i Kenya idag
Officiellt i Kenya finns nu 250 smittade. Samhällsspridningen har börjat så det finns säkert många flera fall. Att genomsnittsåldern i landet är låg kan vara en fördel, samtidigt har många personer nedsatt hälsa, HIV är vanligt, felaktig kost, brist på rent vatten påverkar utsattheten. Sjukvården har svårt att hantera situationen. Det finns en stor oro
bland personal och det är brist på mycket material och utrustning. Det finns testningskapacitet men det tar tid att få
resultat. Alla misstänkt smittade sätts i karantän på skolor eller i andra byggnader. Men det är svårt att avgöra om en
patient har coronaviruset, det ju lika gärna vara malaria, vanlig lunginflammation eller då kanske covid-19.
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