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Denne måneden er kanskje en av de mest aktive i klubbpresidentens år, og samtidig får den innkommende 

president mer opplæring og innsikt på PETS på Fevik, den 13-14. mars.  

Det er på sin plass å videreformidle at Rotary International prioriterer sine medlemmers helse og sikkerhet og 

bør følge nasjonale retningslinjer for samlinger i forhold til utbredelse av COVID-2019 viruset. Distrikter kan 

være fleksible vedrørende tidspunkt for avvikling av PETS. En nødløsning kan da bli flere nett- møter i løpet av 

dette Rotary-året. Medlemmer må få stå fritt til selv å velge deltagelse i større samlinger, men det kreves da 

alternativ egenopplæring. 

D2290 har foreløpig ikke funnet det aktuelt å avlyse noen samlinger, og vi følger rådene fra 

Folkehelseinstituttet (FHI) og vil fomidle evt. anbefalinger. Man kan selv sjekke 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/. 

Det er foreløig ikke planlagt altenative nettmøter for presidentopplæringen. IP’ene anmodes evt. å foreta 

egenstudier på nett i My Rotary og i Rotary D2290. (Bruker man minst like mye tid på dette og nettmøter vil 

man kunne få rikelig med informasjon. En bonus er at man da blir bedre kjent med My Rotary.) Linkene: 

https://my.rotary.org/en 

http://d2290.rotary.no/  

Vaksiner er mer aktuelt enn noensinne. Men det er ennå ikke tilgjengelige vaksiner mot alle sykdommer, 

heller ikke coronaviruset, men det kan jo komme etter hvert? Til og med Ebola har nå vaksine, men flere 

andre infeksjonssykdommer har vi ikke vaksiner for, og de er alvorlige nok, bl.a. malaria, HIV/AIDS, m.fl..  

Selv uten permanente vaksiner mot alt fortsetter vi våre aktiviteter, og vi REVAKSINERER OSS der vi kan!!(?) 

Vi Rotarianere er jo egentlig svært godt orientert om smittespredning og verdien av (re-)vaksinering. Rotary 

satte i gang PolioPlus i 1985, og har nå deltatt i vaksinering av over 2,5 milliarder barn og har bekjempet 

POLIO i 35 år? Tenk det!!  POLIO er nesten utryddet, men ikke helt. Pr 25. feb. 2020 er det registrert 17 nye 

tilfelle av Wild Virus Type 1, (i Pakistan). År 2019 gikk ut med 175 registrerte tilfeller. 

Det er vel nå nærmest en reflekshandling at vi revaksinerer oss, og er oppmerksomme på eventuelle andre 

smittefarer. Vi forstår også at smitte og spredning kan være uoversiktlig, men at så lenge vi tar små 

forholdsregler og er oppmerksomme, så er mye gjort. Som tidligere nevnt, vi følger med uten å miste 

fatningen, og følger rådene fra Folkehelseinstituttet. OG VI PLANLEGGER IGJEN POLIODAGEN OVER HELE 

DISTRIKTET. Gode erfaringer fra fjoråret er; nytteverdi, god PI/PR- verdi, og godt Rotary-samarbeid. 

For oppdatert informasjon, bruk linkene ovenfor 

og øs fra den store mengden informasjon som 

ligger der. Hvor mange klubb-ledere og 

funksjonærer bruker My Rotary aktivt? 

Glem ikke de nære og kjente ting: Denne 

plakaten (4-Way Test) fikk jeg, sammen med flere 

brosjyrer og Rotary-informasjon da jeg ble 

Rotarymedlem. Den har hengt i glass og ramme 

på min kontorvegg i alle år. Av og til er det 

avklarende å kaste et blikk på den. Anbefales for 

nye og gamle medlemmer.  
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