
    Holsbybrunn 20 mars 2020 

 
 
 
Lägesrapport från Rotary Doctors/IW-doktorn 
 
Spridningen av Coronaviruset har drabbat även Kenya och vår verksamhet där.  
De första personerna smittade av Coronaviruset har kommit till Kenya och de har smittat ett fåtal 
personer. Det är dock svårt att veta om det finns obekräftade fall i landet. Alla landets skolor har 
stängt och regeringen uppmanar till att inte hålla några möten, samlingar, etc. med mer än max 15 
personer.  
 
Alla våra utsända läkare och tandläkare som varit i Kenya är nu tillbaka i Sverige. De besök som var 
tänkta under våren har ställts in och under sommaren hade vi inga planerade utresor. Detta främst 
på grund av de svårigheter som det nu är när det gäller resandet. 
 
 
Igår (19/3) hade personalen i Kenya en utbildning om Coronaviruset tillsammans med Public Health 
Nurses från myndigheterna i Endebess och Kwanza. Myndigheterna där har även skärpt upp sin egen 
beredskap. Personalen kommer omgående att genomföra utbildningar för alla byhälsovolontärer 
som är verksamma vid jeeplinjerna.  
 
Det är dock lite oklart om jeeplinjerna kommer att kunna starta igen nästa vecka, med vår kenyanska 
personal, då myndigheterna i Kitale-området eventuellt kommer att vilja göra uppehåll i all mobil 
verksamhet. Det är idag (20/3) ett stort koordineringsmöte mellan myndigheterna och alla NGOs 
som jobbar med hälsofrågor i Kitaleområdet. I North Pokot fortsätter tills vidare de mobila barn- och 
mödravårdsklinikerna. Projektet om kvinnors hälsa har vi fått ställa in. Kvinno- och mansgrupper 
skulle besöka skolor och anordna stora möten i lokalsamhällena under våren, vilket nu inte är 
möjligt.   
 
Vi har diskuterat vilken insats som vi skulle kunna genomföra när det gäller Corona i våra 
verksamhetsområden i Kenya. Det som ligger närmast är utbildning av hälsovolontärer om viruset, 
information om förebyggande åtgärder för att undvika smitta och vad man ska göra i sitt 
lokalsamhälle när man får smittade. 
 
Vi jobbar vidare med detta och kommer att uppdatera med jämna mellanrum. Jag hoppas också att 
ni som vanligt följer med vad som händer genom Facebook.  
 
Med vänlig hälsning,  
 
Karin Håkansson 
Generalsekreterare 
Rotary Doctors Sweden 
  

 
 


