
TAKE ACTION
ERADICATE A DISEASE FOREVER

24 Ekim için UR'nin 
mesajları     

Covid-19 uzun bir süre daha  bizim-
le beraber olacağa benziyor. Bu 
kapsamda Rotaryenler de dünya 

genelinde hizmet projelerinin büyük 
bir kısmını bu alana yönlendirirken, 
80'lerden beri süregelen "Çocuk Fel-
cine Son" girişiminin de arka plana 
atılmaması gerektiğini hatırlatmanın 
yerinde olacağını düşünüyorlar. 

Afrika kıtasında çocuk felcinin 
sonlandırıldığının resmen tescili son-
rası da, sonucun bu konuda atılan başa-
rılı adımların en son göstergesi olarak 
değerlendiriliyor.

Hepimizin bildiği gibi "Dünya Ço-
cuk Felci Günü" olan 24 Ekim yakla-
şırken, Uluslararası Rotary de bölge-
lerimiz ve kulüplerimizden bu konuya 
eğilmelerini ve gerek mesajlar gönde-
rerek, gerekse de aktiviteler düzenleye-
rek toplumda bu konuda bir hatırlatma 
ve aynı zamanda Rotary'nin sağlık ko-
nusuna ne kadar önem verdiğini ve bu 
alanda ne kadar başarılı olduğunu gös-
termelerini talep ediyor.

Ne tür mesaj verilebilir? Aşağıda 
mesajların kapsamının ne olması ge-
rektiği konusunda fikir veren önerileri 
bulabilirsiniz.

 ✔ Dünya Çocuk Felci günü 
dünyanın her tarafındaki 
Rotaryenlerin biraraya 
gelerek çocuk felcine karşı 
sürdürdüğümüz savaşı 
hatırlama ve bu hastalığa 
son vermek için yapılması 
gerekenleri anlatma zamanıdır.

 ✔ 2020 Dünya Çocuk Felci 
Günü teması: "Çocuk Felci 

Savaşını kazanmak küresel 
sağlıkta kazanmaktır"

 ✔ Çocuk Felcine Son için 
dünyanın hemen hemen 
her köşesinde bu hastalığı 
yenmek için  ortak güçlerimizi 
birleştirdik.

 ✔ Bu yıl Afrika kıtası çocuk 
felcinden arındırıldığına dair 
sertifikasyonu aldı. Bu durum 
hastalığın zor şartlar altında bile  
yok edilebileceğinin mümkün 
olduğunu göstermekte.

 ✔ Son aylar içinde, Rotary'nin 

kurmakta yardımcı olduğu polio 
altyapısı, bir çok savunmasız 
ülkede COVID-19 için kullanıldı.

 ✔ Dünyanın dikkati 
COVID-19 üzerinde iken, 
özellikle de pandeminin dünya 
genelinde aşılama programlarını 
tehdit ettiği günümüzde, "çocuk 
felcine son" küresel bir öncelik 
olmaya devam etmeli.

 ✔ Polio virüsü halen 
Afganistan ve Pakistan'da çocuk 
felcine neden olmakta ve virüs 
mevcut olduğu sürece herkes için 

18 - R O T A R Y  D E R G İ S İ  / A Ğ U S T O S  2 0 2 0



bir tehdit olarak durmakta.

 ✔ Çocuk Felcinden 
arındırılmış bir dünya için 
verdiğimiz sözü tutmak için 
şimdi her zamankinden fazla 
bu konuya eğilmemizin ve fon 
ve bilinç yaratmamızın önemi 
ortaya çıkmış bulunmaktadır.

 ✔ Dünya Çocuk Felcine 
Son günü Rotary'nin bu 
konuda yaptığı yarışı dünyaya 
duyurmak için en önemli 
fırsattır.

Rotaryenler ne yapmalıdır?
1- Dünya Çocuk Felcine son günü 

için kulüp olarak bilinçlendirme ve fon 
yaratma aktivitesi düzenleyerek Ro-
tary'nin bu mücadelesine katılın. 

2- Yapacağınız aktiviteyi endpo-
lio.org'da www.endpolio.org/regis-
ter-your-event linkine kaydedin.

3- Bu amaçla kullanabileceğiniz  
araçları indirmek için endpolio.org lin-
kini kullanınız. (Bu linkte Rotary'nin 
sekiz resmi lisanında hazır şablon-
lar yer almakta. Ancak Türkçe olanlar 
yok.)

4- 24 Ekim'de çevrimiçi olarak Ro-
tary International'ın Facebook sayfa-
sından ya da www.endpolio.org/wor-
ld-polio-day linkine giderek katılın. 
Facebook'ta tercih ettiğiniz lisanı da 

talep edebilirsiniz.
Şayet programı kulübünüz ile sanal 

bir toplantıda beraberce seyretmek is-
tiyorsanız, 15 Ekim'e kadar müracaatı-
nızı yaparak indirilebilir bir programı 
kullanma talebinde bulununuz.

Kulüp ve Bölgelerin 
Dünya Çocuk Felci Günü 
aktiviteleri

Rotary kulüpleri ve bölgelerinin 
çoğunluğunun Dünya Çocuk Felci Gü-
nünde sanal ya da fiili olarak bir aktivi-
te düzenleyeceklerini düşünüyoruz. Bu 
konuda yapmayı düşündüğünüz şeyi 
bizimle paylaşın ve aktivitenizi www.
endpolio.org/register-your-event lin-
kinden kaydettirin. 

Konu ile ilgili fikirler mi arıyorsu-
nuz?
• Bireyler olarak biraraya gelemese-

niz bile yürüme ya da bisiklet bin-
me gibi aktiviteler düzenleyerek 
diğer kulüp üyeleri ile temasınızı 
koruyun. Örneğin, arkadaşlarınızı 
yürüdüğünüz mesafe kadar Rotar-
y'nin PolioPlus fonuna katkıda bu-
lunmalarına teşvik edin.

• 24 Ekim'de Uluslararası Rotar-
y'nin çevrimiçi Küresel Güncelle-
me (Global Update) yayınını izle-
mek için arkadaşlarınız ve kulüp 
üyeleri ile sanal bir parti düzenle-
yin ya da Rotary'nin çocuk felci ile 

savaşını anlatan başka videoları 
izleyin.

• Bir kulüp toplantınızı Dünya Ço-
cuk Felci gününe ayırın. Çocuk fel-
ci geçirmiş bir konuşmacıyı davet 
edin ya da hala çocuk felcinin etkili 
olduğu bir kulüp veya bölgeden bir 
konuşmacıyı davet edin.

• Toplumu bilinçlendirme amacıyla  
bir panel düzenleyip moderatörlük 
yapın. Bu özel aktivite ile ilgili de-
tayları kulübünüzün web sitesinde 
ve de sosyal medyada kullanın.

• Fon yaratma aktivitesi düzenleyin. 
Her doların, Bill & Melinda Gates 
Vakfı tarafından 1'e 2 olarak çoğal-
tılacağını unutmayın.

Çevrimiçi küresel 
güncelleme

Şimdiden takviminize "Dünya Ço-
cuk Felci Günü Küresel Güncelle-
me"yi işaretleyin. 24 Ekim'de her lisan 
ve bölge için aynı saatte, 08.00 de Ro-
tary International'ın Facebook sayfa-
sında ya da EndPolio.org'da yayın baş-
layacak. Bu program Rotary'nin çocuk 
felci ile mücadelesindeki son güncel 
durumu anlatırken, çocuk felcine ya-
pılacak yatırımların diğer sağlık giri-
şimleri için neden önemli olduğu - CO-
VID-19 pandemisi ile ilgili durumlar 
gibi - anlatılacak. Bu seneki yenilik-
lerden biri, 15 Ekim'e kadar World Po-

lio Day Events'de 
kaydını yaptıran-
lar küresel güncel-
leme programını 
bir hafta önceden 
indirme imkanına 
kavuşacak. Kay-
dınızı yaptıktan 
sonra PolioPlus@
rotary.org'dan in-
dirme ile bir epos-
ta kaydınızı ya-
parken belirmiş 
olduğunuz eposta 
adresinize gönde-
rilecek. ■
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