
Hej, 

  

Nu ändrar sig situationen snabbt. Efter UDs besked igår och efter att vissa av läkarna i Kenya 

blivit oroliga för hur hemresan ska gå till så har Gudrun och jag bestämt att vi tar hem de 

läkare och tandläkare som är i Kenya just nu lite tidigare. De skulle egentligen stanna knappt 

två veckor till. Deras biljetter kommer att bli ombokade så att de förhoppningsvis kan komma 

tillbaka i början av den kommande veckan.   

Detta är ju för att det just nu är mycket svårt att förutspå vad som kommer att ske med 

flighter, med flygplatser och gränser. Läkarna börjar bli oroliga att det kan bli problem att 

återvända. Det är också lite oklart vad gäller vår tjänstereseförsäkring efter det finns vissa 

kopplingar i riktlinjerna om dessa till de råd som UD ger angående resor. 

  

Vi ställer också in Jacintas resa till Sverige i april. Hon vill ju heller inte resa just nu. Jag 

kommer att meddela alla klubbar som varit involverad under kommande vecka. 

  

Kenya har också fått flera nya fall under dagen och regeringen där har gått ut med de 

rekommendationer som är uppräknade här nedan. Daniel kommer att samla den kenyanska 

personalen imorgon för att prata om situationen och om hur de ska agera. Vi kommer också 

att köpa in en del extra material som behövs. 

  

Med vänlig hälsning, 

Karin 

  

Kenyanska regeringens åtgärder: 

  

1. Gov has suspended all inbound travel from countries with Corona 

  

2. Only Kenyan citizens and foreigners residents with valid visas allowed into Kenya for the 

next 30 days. 

  

3. All persons who got into Kenya past 14 days must self quarantine. If any have symptoms of 

fever etc they should to hospital. 

  

4. Learning suspended in all learnings institutions. Days schools from tomorrow, boarding 

from Wed 18th. Universities by Fri 20th. 

  

5. Gov offices, businesses and companies encouraged to let employees work from home 

except those in critical services. 

  

6. Limit use of money, use digital money transfer and cards. 

  

7. Citizens encouraged to avoid congregating in crowded places, wedding 

funerals,  churches,  shopping malls, entertainment premises, public transportation, limit 

visitors to hospitals. 

  

8. Hospitals and shopping malls to provide water, soap and hand sanitizers plus disinfected. 
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