โรตารีเฝ้าติดตามผลกระทบของไวรัสโคโรน่ า
แปลโดย อน.ภาณุ ยศเมธา (โฮป)
สร.กรุ งเทพไซเบอร์ (ภาค 3350)

โรตารี กาลังติดตามการระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด โรคที่เกิดจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ไวรัสโคโร
น่า และการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดาเนินงาน กิจกรรม และสมาชิกของโรตารี อย่างต่อเนื่อง
สุ ขภาพและความปลอดภัยของคุณคือสิ่ งสาคัญที่สุดสาหรับเราเสมอ นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมโรตารี ที่อาจ
ได้รับผลกระทบ เราจะอัปเดตเมื่อมีขอ้ มูลใหม่
ในระยะเวลาอันใกล้ โรตารี สากลแนะนาว่า ภาค และสโมสรโรตารี และโรทาแรคท์ ดาเนินการประชุมแบบ
เสมือนจริ งทดแทน หรื อยกเลิก หรื อเลื่อนการประชุมและกิจกรรมต่างๆ ตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ขระดับชาติและระดับท้องถิ่น
โรตารี สนับสนุนให้สมาชิกและครอบครัว ระมัดระวังในการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อไวรัสโดย: ล้างมือ
บ่อยๆและละเอียดถี่ถว้ น เว้นระยะห่างระหว่างตัวคุณและคนอื่นๆ ถ้า COVID-19 แพร่ กระจายในชุมชนของคุณ
และอยูบ่ า้ น ถ้าคุณป่ วย
กรุ ณาอ่านวิธีที่สมาชิกใช้ความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุน่ เพื่อช่วยเหลือผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโร
น่า และเชื่อมโยงผูค้ น ได้อย่างไร

ทางเลือกต่ างๆเพื่อตอบสนองต่ อ COVID-19
ในฐานะที่เป็ นคนพูดจริ งทาจริ ง (People of Action) สมาชิกโรตารี ตอ้ งการหาวิธีในการตอบสนองต่อ โรค
COVID-19 ซึ่งขณะนี้เป็ นโรคระบาดทัว่ โลก และช่วยเหลือผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้ มูลนิธิโรตารี มีตวั เลือก
มากมายที่โรแทเรี ยนสามารถใช้ เพื่อช่วยดูแลและปกป้องผูค้ นในชุมชนของตนเองและผูอ้ ื่นทัว่ โลก

ทุนสมทบระดับภาค (District Grants)
ภาคสามารถใช้ทุนสมทบระดับภาค (District Grants) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในท้องถิ่น เช่นการซื้อเครื่ องวัด
อุณหภูมิ อุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ หรื อสิ่ งของอื่นๆ เพื่อบริ จาคให้กบั ผูเ้ ชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ตอ้ งการ
ภาคยังสามารถใช้ทุนสมทบระดับภาคที่มีการเปิ ดใช้ (an open District Grant) เป็ นเงินทุนฉุกเฉิน หรื อเปลี่ยน
กิจกรรมที่วางแผนไว้ก่อนหน้านี้ เป็ นการตอบสนองต่อโรค COVID-19 ในขณะที่ภาคต่างๆเตรี ยมที่จะส่ งใบ

สมัครขอรับทุนสมทบระดับภาค (District Grants) ใหม่สาหรับปี 2563 – 64 เราขอแนะนาให้คุณกาหนดแบ่ง
บางส่ วนไว้ สาหรับการตอบสนองต่อ โรค COVID-19 นอกจากนี้ นี่จะเป็ นข้อยกเว้นครั้งเดียว ที่มูลนิธิจะ
อนุญาตให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ที่ 15 มีนาคม 2563 ได้รับเงินคืนผ่านทุนสมทบ
ระดับภาค (District Grants) ปี 2563 – 64

เงินช่ วยเหลือสาหรับภัยพิบัตแิ ละกองทุนรับมือภัยพิบัตขิ องโรตารี
(Disaster Response Grants and Rotary’s Disaster Response Fund)

กองทุนรับมือภัยพิบตั ิของโรตารี (Rotary’s Disaster Response Fund) เป็ นวิธีที่รวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพในการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ในท้องถิ่น มูลนิธิโรตารี เพิ่งเพิ่มโครงการ COVID-19 ในรายการกิจกรรมที่มีสิทธิ์รับทุน
เหล่านี้ แต่ละภาคสามารถสมัครขอรับทุนหนึ่งครั้ง (สู งถึง $25,000) เพือ่ แก้ปัญหา COVID-19 ซึ่งก็ข้ ึนอยูก่ บั
ความพร้อมของเงินทุน เงินช่วยเหลือสาหรับภัยพิบตั ิ (Disaster Response Grants) เป็ นเงินที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนรับมือภัยพิบตั ิของโรตารี (Rotary’s Disaster Response Fund) เพื่อช่วยภาคต่างๆทัว่ โลกในการรับมือ
กับภัยพิบตั ิ กองทุนรับการบริ จาคออนไลน์และ DDF ซึ่งภาคอาจระบุวา่ ต้องการบริ จาค DDF ของพวกเขาไปยัง
กองทุนรับมือภัยพิบตั ิของโรตารี (Rotary’s Disaster Response Fund) และเจาะจงใช้เฉพาะสาหรับกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ COVID-19 สาหรับเงินบริ จาคก็จะถูกใช้สาหรับการตอบสนองภัยพิบตั ิทวั่ ไป รวมถึงการ
ตอบสนองต่อ COVID-19

ทุนสมทบระดับโลก (Global Grants)
ทุนสมทบระดับโลก (Global Grants) ยังคงเป็ นวิธีที่ยอดเยีย่ มในการสร้างผลกระทบเชิงเปลี่ยนแปลงในชุมชน
หากจาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อตอบสนองต่อ COVID-19 อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทุนสมทบระดับโลก
(Global Grants) สามารถช่วยชาระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ มูลนิธิได้ยกเว้นข้อกาหนดทางการเงินจากต่างประเทศ
ร้อยละ 30 สาหรับทุนสมทบระดับโลก (Global Grants) ใหม่ ที่จะนามาใช้เกี่ยวข้องกับ COVID-19 โปรดทราบ
ว่าทุนเหล่านี้ยงั ต้องการทั้งประเทศเจ้าของโครงการและคู่มิตรระหว่างประเทศ (host and international partner)
สาหรับข้อมูลเพิม่ เติมติดต่อเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคด้านทุนสมทบของคุณ

โปลิโอ
ด้วยการใช้โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่พฒั นาขึ้น เพื่อระบุโรคโปลิโอและการรณรงค์การส่ งมอบวัคซีน
โครงการกาจัดโรคโปลิโอกาลังดาเนินการ เพื่อป้องกันความเสี่ ยงจาก โรค COVID-19 โดยเฉพาะในประเทศที่มี
การระบาดของโรคโปลิโอ

การประชุมใหญ่ โรตารีสากล (Rotary International Convention)
เราเสี ยใจที่จะประกาศว่า การประชุมใหญ่โรตารี สากล (Rotary International Convention) ซึ่งมีกาหนดไว้ใน
วันที่ 6-10 มิถุนายน 2563 ในเมืองโฮโนลูลู มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริ กาได้ถูกยกเลิกเนื่องจากภัยคุกคามอย่าง
ต่อเนื่องของไวรัส COVID-19
เนื่องจากไวรัสยังคงแพร่ กระจายไปทัว่ โลกอย่างรวดเร็ ว เราจึงตัดสิ นใจอย่างยากลาบากในการยกเลิกการประชุม
ใหญ่ประจาปี เพื่อปกป้องสุ ขภาพและความปลอดภัยของสมาชิก เจ้าหน้าที่ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และชุมชนโฮโนลูลู
ในท้องถิ่น

การประชุมอื่นๆของโรตารี
เพื่อปกป้องสุ ขภาพของผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมด โรตารี จึงยกเลิกการประชุมของประธานโรตารี สากล (Presidential
Conferences) ที่กาหนดไว้ในวันที่ 28 มีนาคม ที่ องค์กร UNESCO ในกรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส และ วันที่ 9
พฤษภาคม ที่ องค์การอาหารและการเกษตร ในกรุ งโรม ประเทศอิตาลี ผูท้ ี่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลจากผูจ้ ดั งาน
พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนเงิน

การประชุมสโมสรและภาค
ในระยะเวลาอันใกล้ โรตารี สากลแนะนาว่า ภาค และสโมสรโรตารี และโรทาแรคท์ ดาเนินการประชุมแบบ
เสมือนจริ งทดแทน หรื อยกเลิก หรื อเลื่อนการประชุมและกิจกรรมต่างๆ ตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ขระดับชาติและระดับท้องถิ่น โปรดปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนดโดยองค์การอนามัยโลก และ
หน่วยงานด้านสุ ขภาพระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรื อระดับท้องถิ่นของคุณ เพื่อปกป้องสุ ขภาพและความ
ปลอดภัยของคุณ ถ้าเป็ นไปได้ดาเนินการประชุมออนไลน์หรื อทางโทรศัพท์
ตรวจสอบสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณอย่างใกล้ชิด รวมถึงปัญหาด้านสุ ขภาพ เมื่อคุณพิจารณาที่จะเดินทาง
และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ

ผู้นาโรตารี กรรมการ และเลขาธิการโรตารีสากล
การประชุมคณะกรรมการบริ หารโรตารี สากล และคณะกรรมการทรัสตีของมูลนิธิโรตารี จะดาเนินการผ่านทาง
Webinar แทนที่จะเป็ นการประชุมด้วยตนเอง

การประชุมคณะกรรมการโรตารี ทุกคณะ ที่กาหนดไว้ที่สานักงานใหญ่โรตารี สากล ณ เมืองอิแวนสตัน มลรัฐ
อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริ กา ในเดือนมีนาคมและเมษายน ถูกยกเลิกทั้งหมด หากเป็ นไปได้คณะกรรมการอาจเลือก
ที่จะจัดการประชุมออนไลน์ กิจกรรมทั้งหมดที่กาหนดจะจัดขึ้นที่สานักงานใหญ่โรตารี สากล ในเดือนมีนาคม
และเมษายน ถูกยกเลิกหรื อเลื่อนออกไป
การเดินทางของพนักงานโรตารี สากลทั้งหมด ทั้งในและต่างประเทศ ก็ถูกยกเลิกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน
เจ้าหน้าที่โรตารี สากลที่สานักงานใหญ่โรตารี สากล และสานักงานทัว่ โลกของโรตารี ทุกแห่ง กาลังปฏิบตั ิงาน
โดยทางานจากที่บา้ นจนถึงวันที่ 30 มีนาคม

เยาวชนแลกเปลีย่ นโรตารี (Rotary Youth Exchange)
ติดต่อภาคคู่มิตรในพื้นที่ที่ตรวจพบ COVID-19 เพื่อรับทราบข้อควรระวังเฉพาะ ที่นกั เรี ยนในภาคหรื อพื้นที่
นั้นๆพึงปฏิบตั ิ ทุกภาค รวมถึงนักเรี ยนและผูป้ กครองในภาค ควรศึกษาแนวทางที่สถานทูตหรื อสานักงานกงสุ ล
หน่วยงานสาธารณสุ ขระหว่างประเทศ เช่นองค์การอนามัยโลก และหน่วยงานสาธารณสุ ขในท้องถิ่น เพื่อหา
ข้อมูลล่าสุ ดและเกี่ยวข้องมากที่สุด
หากภาคของคุณเป็ นภาคที่รับนักเรี ยนแลกเปลี่ยน ให้พิจารณาว่าการเดินทางของนักเรี ยนหรื อกิจกรรมใน
ท้องถิ่นอาจทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมมีความเสี่ ยงเพิ่มขึ้นหรื ออาจถูกส่ งกลับบ้านหรื อไม่ คุณอาจพิจารณายกเลิกหรื อเลื่อน
การเดินทางที่ไม่จาเป็ น
หากพ่อแม่หรื อผูป้ กครองของนักเรี ยนกังวลเกี่ยวกับสุ ขภาพหรื อความปลอดภัยของนักเรี ยนในพื้นที่น้ นั ๆที่
พานักอยู่ รวมถึงในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ให้ทางานร่ วมกับภาคคู่มิตรของคุณ เพื่อ
พิจารณาหาสถานที่อื่นแทน หากเป็ นไปได้ ผูป้ กครองอาจเลือกที่จะให้บุตรหลานของตนออกจากโปรแกรมได้

โครงการทุนสั นติภาพของโรตารี (Rotary Peace Fellowships) และโครงการอื่นๆ
สาหรับนักเรี ยนทุนสันติภาพ: ประเทศที่อยูใ่ นรายการระดับ 3 โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของ
สหรัฐอเมริ กา ได้ถูกเพิม่ เข้าไปในรายการห้ามเดินทางของโรตารี และการเดินทางที่ไม่จาเป็ น ทั้งไปยัง มาจาก
หรื อผ่านประเทศเหล่านั้นถูกจากัด สาหรับเจ้าหน้าที่และนักเรี ยนทุนสันติภาพโรตารี กรุ ณาใช้ดุลยพินิจ หากคุณ
วางแผนที่จะเดินทางไปหรื อผ่านประเทศระดับ 2 นักเรี ยนทุนสันติภาพในประเทศที่กาลังประสบกับการ
แพร่ กระจายของ COVID-19 ได้รับคาแนะนาให้ทาตามคาแนะนาของมหาวิทยาลัยที่กาลังศึกษาอยู่ และ
หน่วยงานด้านสุ ขภาพของประเทศนั้นๆ

สาหรับนักเรี ยนทุนสันติภาพปี แรกที่เตรี ยมความพร้อมสาหรับการฝึ ก/การหาประสบการณ์การทางานในสาขาที่
คุณเลือก โรตารี สากลแนะนาให้คุณพิจารณาทางเลือกต่างๆในประเทศที่คุณกาลังศึกษาอยู่ และมีแผนสารองใน
กรณี ที่การเดินทางถูกจากัดเพิ่มเติม นอกเหนือจากความกังวลเรื่ องสุ ขภาพและความปลอดภัย เราไม่ตอ้ งการให้
นักเรี ยนทุนสันติภาพถูกกักกันหรื อถูกส่ งกลับประเทศที่ที่คุณกาลังศึกษาอยู่ อันเนื่องมาจากการเดินทางหา
ประสบการณ์ของคุณ คุณสามารถติดต่อพนักงานของโรตารี เพื่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายของโรตารี ที่อาจ
ส่ งผลกระทบต่อการวางแผนประสบการณ์ภาคสนามของคุณ
สาหรับอินเทอแรคท์ และการอบรมเยาวชนผูน้ าโรตารี (RYLA): กรุ ณาพิจารณาว่าการอบรม การเดินทาง หรื อ
กิจกรรมท้องถิ่นที่วางแผนไว้ อาจทาให้เยาวชนมีความเสี่ ยงเพิ่มขึ้นหรื อไม่ และพิจารณายกเลิกหรื อเลื่อนการ
เดินทางที่ไม่จาเป็ นหรื อการชุมนุมขนาดใหญ่
ทาตามคาแนะนาของโรงเรี ยนสาหรับการเวลาเปิ ด-ปิ ดเรี ยนที่เปลี่ยนแปลง ที่อาจส่ งผลกระทบต่อผูเ้ ข้าร่ วม
โปรแกรมตามโรงเรี ยน ปรึ กษากันว่าพวกเขาสามารถมีส่วนร่ วมและอยูอ่ ย่างปลอดภัยได้อย่างไรจนกว่าโรงเรี ยน
จะเปิ ดเรี ยนอีกครั้ง พูดคุยกับพ่อแม่หรื อผูป้ กครองเกี่ยวกับสุ ขภาพและความปลอดภัยของเด็ก และสิ่ งที่สโมสร
และภาคโรตารี กาลังทาเพื่อลดผลกระทบสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมในกิจกรรมและโครงการของโรตารี
ผูเ้ ข้าร่ วมในโครงการแลกเปลี่ยนมิตรภาพโรตารี และกลุ่มปฏิบตั ิการโรตารี และกลุ่มต่างๆในเครื อ ควรปฏิบตั ิ
ตามคาแนะนาจากองค์การอนามัยโลกและหน่วยงานด้านสุ ขภาพในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรื อระดับท้องถิ่น
ในการพิจารณาว่าจะยกเลิกหรื อเลื่อนการประชุมหรื อกิจกรรมใดๆ
ภาคที่จดั โปรแกรมระหว่างประเทศ เช่น การแลกเปลี่ยนมิตรภาพโรตารี และการแลกเปลี่ยนการบริ การชนรุ่ น
ใหม่ อาจทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมมีความเสี่ ยงเพิ่มขึ้น ผูจ้ ดั ควรปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนดโดยองค์การอนามัยโลก และ
หน่วยงานด้านสุ ขภาพระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรื อระดับท้องถิ่นของภาคนั้นๆ เมื่อพิจารณาว่าจะยกเลิก
หรื อเลื่อนการเดินทางหรื อกิจกรรมที่วางแผนไว้

การเดินทางทีโ่ รตารีสากลเป็ นผู้ออกค่ าใช้ จ่ายให้
โรตารี สากลและมูลนิธิแนะนาให้ผรู ้ ับทุนสนับสนุนของโรตารี ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารี
นักเรี ยนทุนสันติภาพโรตารี หรื อผูเ้ ดินทางที่ได้รับทุนโรตารี ปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนดโดยองค์การอนามัย
โลก และหน่วยงานด้านสุ ขภาพระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรื อระดับท้องถิ่น เพื่อป้องกันสุ ขภาพตนเองและความ
ปลอดภัย

ทบทวนและแบ่งปันรายการห้ามการเดินทางของโรตารี ให้กบั สโมสรและภาค เพื่อตรวจสอบการเดินทางนั้นๆ
ได้รับทุนสนับสนุนการเดินทางหรื อไม่ คาถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโรตารี
สามารถส่ งไปยังเจ้าหน้าที่โครงการที่เหมาะสมได้

