Eerste Voortgangsrapportage 10 Mei 2020
Na goedkeuring van de project aanvraag kwamen de benodigde gelden vrijwel direct
beschikbaar en is in Kenia gestart met de uitvoering van het project.
Voor de twee klinieken van Mercal Health zijn voor de gezondheidswerkers tegen infectie
beschermende materialen (PPE) aangeschaft (200 N95 mondkapjes, 400 chirurgische
mondkapjes, handschoenen, gezichtsmaskers en temperatuur scanners).
Aan het lokale districtsziekenhuis (Webuye County Hospital) dat is aangewezen als het
regionale verwijsziekenhuis voor Covid-19 patiënten zijn beschermende materialen
gedoneerd (3750 chirurgische mondkapjes, 120 N95 mondkapjes, 20 gezichtsmaskers, 50
wegwerp schorten, 2 scan-thermometers en 10 volledige PPE sets).
Er is een campagne gestart om de bevolking van de dorpen in de regio bewust te maken van
de risico’s op Covid-19 besmetting en het voorkomen daarvan. Er zijn 1000 Covid-19 Flyers in
het Swahili en eveneens 1000 flyers in het Bukusu (de lokale taal) geproduceerd. De flyers
worden deels meegegeven aan de patiënten die de klinieken bezoeken en deels verspreid
met de noodpakketten die in de dorpen aan arme en kwetsbare gezinnen worden uitgedeeld.
De Posters worden opgehangen op plaatsen waar veel mensen komen zoals bij de lokale
markten.
In 5 grotere dorpen in de regio zullen aan de allerarmsten, die door de crisis weinig of geen
inkomsten meer hebben, noodpakketten worden uitgedeeld. De pakketten bevatten de
meest noodzakelijke levensmiddelen (maisbloem, tarwebloem, rijst, suiker, bonen, linzen,
lang houdbare melk, thee), zeep, basale toiletartikelen en muskietennetten. Het voedsel is
zoveel mogelijk in bulk bij lokale producenten aangeschaft en wordt momenteel verdeeld in
noodpakketten. In de komende weken zullen de pakketten verspreid worden in overleg met
de lokale dorpsleiders en uitgedeeld op aangeven van de leiders van de lokale
vrouwenorganisaties die ook betrokken zijn bij het samenstellen van de pakketten. Mercal
verpleegkundigen zullen daarnaast de dorpen ook voorzien van basale zelfmedicatie zoals
paracetamol, ORS en anti-worm middelen.

