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Inner Wheel Sverige 

 

Kort sammanfattning av COVID- 19 programmet  

Vaccinering av invånare i de distrikt som Inner Wheel och Rotary Doctors arbetar i, sedan 

flera årtionden, började man redan vaccinera den 22 november 2021, bara ett par dagar 

efter att Rådsårsmötet hade tagit beslut att stödja COVID -19 programmet i västra Kenya. 

I februari 2022 var det totala antalet vaccinerade i hela länet i Kenya,  137 924 en täckning 

av 23,8 % 

Den 28 februari 2022 fick jag en redovisning från en av de två anställda nere i Kenya att 

totalt antal personer som har vaccinerats i programmet var 8 592, vilket motsvarar 6,23 % av 

de totalt antal vaccinerade i länet. 

Dagligen kommer 140 personer för att vaccinera sig, och detta är ungefär 40% mer än det 

dagliga målet. 

Det finns tillräckligt med vaccin de kommande tre månaderna. Vaccinationsprogrammet 

fortsätter då människor fortfarande kommer för första dosen och positivt är även att fler 

kommer för att få den andra dosen, vilket är glädjande. 

 

Den 11 april fick jag följande mail från generalsekreterare Karin Håkansson/ Rotary Doctors. 

Jag måste berätta att vi just nu har fått göra uppehåll i covid-19 vaccinationen. Det är så 

svårt att få tag på diesel så det går inte att genomföra verksamheten just nu. Personalen 

står i kö hela dagarna för att försöka få tag på diesel. Det som vi har prioriterat är barn- och 

mödravården när vi har begränsade resurser. 

Samtidigt har regeringen nu tagit bort alla covid-19 restriktioner och fokus för folk ligger nu 

på matpriser och andra problem. När vi får tillgång till diesel igen får vi diskutera med 

myndigheterna om vad som är bästa strategin för fortsatt arbete med vaccinationen.  

Jag återkommer med mer info när jag får det från Kenya. 

 

Vid pennan  

Ewa Jägevall 
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