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โรตารีก าลงัติดตามการระบาดของ COVID-19 อยา่งใกลชิ้ด โรคท่ีเกิดจากไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ไวรัสโคโร
น่า  และการประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อการด าเนินงาน กิจกรรม และสมาชิกของโรตารีอยา่งต่อเน่ือง 

 

สุขภาพและความปลอดภยัของคุณคือส่ิงส าคญัท่ีสุดส าหรับเราเสมอ น่ีคือขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมโรตารีท่ีอาจ
ไดรั้บผลกระทบ เราจะอปัเดตเม่ือมีขอ้มูลใหม่ 

 

ในระยะเวลาอนัใกล ้โรตารีสากลแนะน าวา่ ภาค และสโมสรโรตารีและโรทาแรคท ์ด าเนินการประชุมแบบ
เสมือนจริงทดแทน หรือยกเลิก หรือเล่ือนการประชุมและกิจกรรมต่างๆ ตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุขระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน 

 

โรตารีสนบัสนุนใหส้มาชิกและครอบครัว ระมดัระวงัในการป้องกนัตวัเองจากการติดเช้ือไวรัสโดย: ลา้งมือ
บ่อยๆและละเอียดถ่ีถว้น เวน้ระยะห่างระหวา่งตวัคุณและคนอ่ืนๆ ถา้ COVID-19 แพร่กระจายในชุมชนของคุณ 
และอยูบ่า้น ถา้คุณป่วย 

 

กรุณาอ่านวิธีท่ีสมาชิกใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละความยดืหยุน่เพื่อช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากไวรัสโคโร
น่า และเช่ือมโยงผูค้น ไดอ้ยา่งไร 

 
 

ทางเลือกต่างๆเพ่ือตอบสนองต่อ COVID-19 
ในฐานะท่ีเป็นคนพดูจริงท าจริง (People of Action) สมาชิกโรตารีตอ้งการหาวิธีในการตอบสนองต่อ โรค 
COVID-19 ซ่ึงขณะน้ีเป็นโรคระบาดทัว่โลก และช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากโรคน้ี มูลนิธิโรตารีมีตวัเลือก
มากมายท่ีโรแทเรียนสามารถใช ้เพื่อช่วยดูแลและปกป้องผูค้นในชุมชนของตนเองและผูอ่ื้นทัว่โลก 

 
 

ทุนสมทบระดบัภาค (District Grants) 
ภาคสามารถใชทุ้นสมทบระดบัภาค (District Grants) เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมในทอ้งถ่ิน เช่นการซ้ือเคร่ืองวดั
อุณหภูมิ อุปกรณ์ป้องกนัทางการแพทย ์หรือส่ิงของอ่ืนๆ เพื่อบริจาคใหก้บัผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทยท่ี์ตอ้งการ 
ภาคยงัสามารถใชทุ้นสมทบระดบัภาคท่ีมีการเปิดใช ้(an open District Grant) เป็นเงินทุนฉุกเฉิน หรือเปล่ียน
กิจกรรมท่ีวางแผนไวก่้อนหนา้น้ี เป็นการตอบสนองต่อโรค COVID-19 ในขณะท่ีภาคต่างๆเตรียมท่ีจะส่งใบ



สมคัรขอรับทุนสมทบระดบัภาค (District Grants) ใหม่ส าหรับปี 2563 – 64  เราขอแนะน าใหคุ้ณก าหนดแบ่ง
บางส่วนไว ้ส าหรับการตอบสนองต่อ โรค COVID-19 นอกจากน้ี น่ีจะเป็นขอ้ยกเวน้คร้ังเดียว ท่ีมูลนิธิจะ
อนุญาตใหค่้าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2563 ไดรั้บเงินคืนผา่นทุนสมทบ
ระดบัภาค (District Grants) ปี 2563 – 64  
 
 

เงนิช่วยเหลือส าหรับภยัพบัิตแิละกองทุนรับมือภยัพบัิตขิองโรตารี  
(Disaster Response Grants and Rotary’s Disaster Response Fund) 
 

กองทุนรับมือภยัพิบติัของโรตารี (Rotary’s Disaster Response Fund) เป็นวิธีท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ในทอ้งถ่ิน มูลนิธิโรตารีเพิ่งเพิ่มโครงการ COVID-19 ในรายการกิจกรรมท่ีมีสิทธ์ิรับทุน
เหล่าน้ี แต่ละภาคสามารถสมคัรขอรับทุนหน่ึงคร้ัง (สูงถึง $25,000) เพือ่แกปั้ญหา COVID-19 ซ่ึงกข้ึ็นอยูก่บั
ความพร้อมของเงินทุน เงินช่วยเหลือส าหรับภยัพิบติั (Disaster Response Grants) เป็นเงินท่ีไดรั้บการสนบัสนุน
จากกองทุนรับมือภยัพิบติัของโรตารี (Rotary’s Disaster Response Fund) เพื่อช่วยภาคต่างๆทัว่โลกในการรับมือ
กบัภยัพิบติั กองทุนรับการบริจาคออนไลน์และ DDF ซ่ึงภาคอาจระบุวา่ตอ้งการบริจาค DDF ของพวกเขาไปยงั
กองทุนรับมือภยัพิบติัของโรตารี (Rotary’s Disaster Response Fund) และเจาะจงใชเ้ฉพาะส าหรับกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ส าหรับเงินบริจาคกจ็ะถูกใชส้ าหรับการตอบสนองภยัพิบติัทัว่ไป รวมถึงการ
ตอบสนองต่อ COVID-19 
 

 

ทุนสมทบระดบัโลก (Global Grants) 
ทุนสมทบระดบัโลก (Global Grants) ยงัคงเป็นวิธีท่ียอดเยีย่มในการสร้างผลกระทบเชิงเปล่ียนแปลงในชุมชน 
หากจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ทางการแพทยเ์พื่อตอบสนองต่อ COVID-19 อยา่งมีประสิทธิภาพ ทุนสมทบระดบัโลก 
(Global Grants) สามารถช่วยช าระค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีได ้มูลนิธิไดย้กเวน้ขอ้ก าหนดทางการเงินจากต่างประเทศ
ร้อยละ 30 ส าหรับทุนสมทบระดบัโลก (Global Grants) ใหม่ ท่ีจะน ามาใชเ้ก่ียวขอ้งกบั COVID-19 โปรดทราบ
วา่ทุนเหล่าน้ียงัตอ้งการทั้งประเทศเจา้ของโครงการและคู่มิตรระหวา่งประเทศ (host and international partner) 
 

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมติดต่อเจา้หนา้ท่ีระดบัภูมิภาคดา้นทุนสมทบของคุณ 

 
 
 

โปลโิอ 
ดว้ยการใชโ้ครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ท่ีพฒันาข้ึน เพื่อระบุโรคโปลิโอและการรณรงคก์ารส่งมอบวคัซีน 
โครงการก าจดัโรคโปลิโอก าลงัด าเนินการ เพื่อป้องกนัความเส่ียงจาก โรค COVID-19 โดยเฉพาะในประเทศท่ีมี
การระบาดของโรคโปลิโอ 



 
 

การประชุมใหญ่โรตารีสากล (Rotary International Convention) 
เราเสียใจท่ีจะประกาศวา่ การประชุมใหญ่โรตารีสากล (Rotary International Convention) ซ่ึงมีก าหนดไวใ้น
วนัท่ี 6-10 มิถุนายน 2563 ในเมืองโฮโนลูลู มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกาไดถู้กยกเลิกเน่ืองจากภยัคุกคามอยา่ง
ต่อเน่ืองของไวรัส COVID-19 

 

เน่ืองจากไวรัสยงัคงแพร่กระจายไปทัว่โลกอยา่งรวดเร็ว เราจึงตดัสินใจอยา่งยากล าบากในการยกเลิกการประชุม
ใหญ่ประจ าปี เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภยัของสมาชิก เจา้หนา้ท่ี ผูเ้ขา้ร่วมประชุม และชุมชนโฮโนลูลู
ในทอ้งถ่ิน 

 
 

การประชุมอ่ืนๆของโรตารี 
เพื่อปกป้องสุขภาพของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมด โรตารีจึงยกเลิกการประชุมของประธานโรตารีสากล (Presidential 
Conferences) ท่ีก าหนดไวใ้นวนัท่ี 28 มีนาคม ท่ี องคก์ร UNESCO ในกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส และ วนัท่ี 9 
พฤษภาคม ท่ี องคก์ารอาหารและการเกษตร ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ผูท่ี้ลงทะเบียนจะไดรั้บอีเมลจากผูจ้ดังาน 
พร้อมขอ้มูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเก่ียวกบัการคืนเงิน 

 
 

การประชุมสโมสรและภาค 
ในระยะเวลาอนัใกล ้โรตารีสากลแนะน าวา่ ภาค และสโมสรโรตารีและโรทาแรคท ์ด าเนินการประชุมแบบ
เสมือนจริงทดแทน หรือยกเลิก หรือเล่ือนการประชุมและกิจกรรมต่างๆ ตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุขระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน โปรดปฏิบติัตามแนวทางท่ีก าหนดโดยองคก์ารอนามยัโลก และ
หน่วยงานดา้นสุขภาพระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค หรือระดบัทอ้งถ่ินของคุณ เพื่อปกป้องสุขภาพและความ
ปลอดภยัของคุณ ถา้เป็นไปไดด้ าเนินการประชุมออนไลน์หรือทางโทรศพัท ์

 

ตรวจสอบสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณอยา่งใกลชิ้ด รวมถึงปัญหาดา้นสุขภาพ เม่ือคุณพิจารณาท่ีจะเดินทาง 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 

 
 

ผู้น าโรตารี กรรมการ และเลขาธิการโรตารีสากล 
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรตารีสากล และคณะกรรมการทรัสตีของมูลนิธิโรตารี จะด าเนินการผา่นทาง 
Webinar แทนท่ีจะเป็นการประชุมดว้ยตนเอง 

 



การประชุมคณะกรรมการโรตารีทุกคณะ ท่ีก าหนดไวท่ี้ส านกังานใหญ่โรตารีสากล ณ เมืองอิแวนสตนั มลรัฐ
อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ในเดือนมีนาคมและเมษายน ถูกยกเลิกทั้งหมด หากเป็นไปไดค้ณะกรรมการอาจเลือก
ท่ีจะจดัการประชุมออนไลน์ กิจกรรมทั้งหมดท่ีก าหนดจะจดัข้ึนท่ีส านกังานใหญ่โรตารีสากล ในเดือนมีนาคม
และเมษายน ถูกยกเลิกหรือเล่ือนออกไป 

 

การเดินทางของพนกังานโรตารีสากลทั้งหมด ทั้งในและต่างประเทศ กถู็กยกเลิกไปจนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 
เจา้หนา้ท่ีโรตารีสากลท่ีส านกังานใหญ่โรตารีสากล และส านกังานทัว่โลกของโรตารีทุกแห่ง ก าลงัปฏิบติังาน
โดยท างานจากท่ีบา้นจนถึงวนัท่ี 30 มีนาคม 

 
 

เยาวชนแลกเปลีย่นโรตารี (Rotary Youth Exchange) 
ติดต่อภาคคู่มิตรในพื้นท่ีท่ีตรวจพบ COVID-19 เพื่อรับทราบขอ้ควรระวงัเฉพาะ ท่ีนกัเรียนในภาคหรือพื้นท่ี
นั้นๆพึงปฏิบติั ทุกภาค รวมถึงนกัเรียนและผูป้กครองในภาค ควรศึกษาแนวทางท่ีสถานทูตหรือส านกังานกงสุล 
หน่วยงานสาธารณสุขระหวา่งประเทศ เช่นองคก์ารอนามยัโลก และหน่วยงานสาธารณสุขในทอ้งถ่ิน เพื่อหา
ขอ้มูลล่าสุดและเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด 

 

หากภาคของคุณเป็นภาคท่ีรับนกัเรียนแลกเปล่ียน ใหพ้ิจารณาวา่การเดินทางของนกัเรียนหรือกิจกรรมใน
ทอ้งถ่ินอาจท าใหผู้เ้ขา้ร่วมมีความเส่ียงเพิ่มข้ึนหรืออาจถูกส่งกลบับา้นหรือไม่ คุณอาจพิจารณายกเลิกหรือเล่ือน
การเดินทางท่ีไม่จ าเป็น 

 

หากพอ่แม่หรือผูป้กครองของนกัเรียนกงัวลเก่ียวกบัสุขภาพหรือความปลอดภยัของนกัเรียนในพื้นท่ีนั้นๆท่ี
พ านกัอยู ่รวมถึงในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรค ใหท้ างานร่วมกบัภาคคู่มิตรของคุณ เพื่อ
พิจารณาหาสถานท่ีอ่ืนแทน หากเป็นไปได ้ผูป้กครองอาจเลือกท่ีจะใหบุ้ตรหลานของตนออกจากโปรแกรมได ้

 
 

โครงการทุนสันตภิาพของโรตารี (Rotary Peace Fellowships) และโครงการอ่ืนๆ 
ส าหรับนกัเรียนทุนสนัติภาพ: ประเทศท่ีอยูใ่นรายการระดบั 3 โดยศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคของ
สหรัฐอเมริกา ไดถู้กเพิ่มเขา้ไปในรายการหา้มเดินทางของโรตารี และการเดินทางท่ีไม่จ าเป็น ทั้งไปยงั มาจาก 
หรือผา่นประเทศเหล่านั้นถูกจ ากดั ส าหรับเจา้หนา้ท่ีและนกัเรียนทุนสันติภาพโรตารี กรุณาใชดุ้ลยพินิจ หากคุณ
วางแผนท่ีจะเดินทางไปหรือผา่นประเทศระดบั 2 นกัเรียนทุนสนัติภาพในประเทศท่ีก าลงัประสบกบัการ
แพร่กระจายของ COVID-19 ไดรั้บค าแนะน าใหท้ าตามค าแนะน าของมหาวิทยาลยัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่และ
หน่วยงานดา้นสุขภาพของประเทศนั้นๆ 

 



ส าหรับนกัเรียนทุนสันติภาพปีแรกท่ีเตรียมความพร้อมส าหรับการฝึก/การหาประสบการณ์การท างานในสาขาท่ี
คุณเลือก โรตารีสากลแนะน าใหคุ้ณพิจารณาทางเลือกต่างๆในประเทศท่ีคุณก าลงัศึกษาอยู ่และมีแผนส ารองใน
กรณีท่ีการเดินทางถูกจ ากดัเพิ่มเติม นอกเหนือจากความกงัวลเร่ืองสุขภาพและความปลอดภยั เราไม่ตอ้งการให้
นกัเรียนทุนสนัติภาพถูกกกักนัหรือถูกส่งกลบัประเทศท่ีท่ีคุณก าลงัศึกษาอยู ่อนัเน่ืองมาจากการเดินทางหา
ประสบการณ์ของคุณ คุณสามารถติดต่อพนกังานของโรตารี เพื่อสอบถามเก่ียวกบันโยบายของโรตารีท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อการวางแผนประสบการณ์ภาคสนามของคุณ 

 

ส าหรับอินเทอแรคท ์และการอบรมเยาวชนผูน้ าโรตารี (RYLA): กรุณาพิจารณาวา่การอบรม การเดินทาง หรือ
กิจกรรมทอ้งถ่ินท่ีวางแผนไว ้อาจท าใหเ้ยาวชนมีความเส่ียงเพิ่มข้ึนหรือไม่ และพิจารณายกเลิกหรือเล่ือนการ
เดินทางท่ีไม่จ าเป็นหรือการชุมนุมขนาดใหญ่ 

 

ท าตามค าแนะน าของโรงเรียนส าหรับการเวลาเปิด-ปิดเรียนท่ีเปล่ียนแปลง ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผูเ้ขา้ร่วม
โปรแกรมตามโรงเรียน ปรึกษากนัวา่พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมและอยูอ่ยา่งปลอดภยัไดอ้ยา่งไรจนกวา่โรงเรียน
จะเปิดเรียนอีกคร้ัง พดูคุยกบัพอ่แม่หรือผูป้กครองเก่ียวกบัสุขภาพและความปลอดภยัของเดก็ และส่ิงท่ีสโมสร
และภาคโรตารีก าลงัท าเพื่อลดผลกระทบส าหรับผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมและโครงการของโรตารี 

 

ผูเ้ขา้ร่วมในโครงการแลกเปล่ียนมิตรภาพโรตารี และกลุ่มปฏิบติัการโรตารีและกลุ่มต่างๆในเครือ ควรปฏิบติั
ตามค าแนะน าจากองคก์ารอนามยัโลกและหน่วยงานดา้นสุขภาพในระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค หรือระดบัทอ้งถ่ิน 
ในการพจิารณาวา่จะยกเลิกหรือเล่ือนการประชุมหรือกิจกรรมใดๆ 

 

ภาคท่ีจดัโปรแกรมระหวา่งประเทศ เช่น การแลกเปล่ียนมิตรภาพโรตารี และการแลกเปล่ียนการบริการชนรุ่น
ใหม่ อาจท าใหผู้เ้ขา้ร่วมมีความเส่ียงเพิ่มข้ึน ผูจ้ดัควรปฏิบติัตามแนวทางท่ีก าหนดโดยองคก์ารอนามยัโลก และ
หน่วยงานดา้นสุขภาพระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค หรือระดบัทอ้งถ่ินของภาคนั้นๆ เม่ือพิจารณาวา่จะยกเลิก
หรือเล่ือนการเดินทางหรือกิจกรรมท่ีวางแผนไว ้

 
 

การเดนิทางทีโ่รตารีสากลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 
โรตารีสากลและมูลนิธิแนะน าใหผู้รั้บทุนสนบัสนุนของโรตารี ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเยาวชนแลกเปล่ียนโรตารี 
นกัเรียนทุนสนัติภาพโรตารี หรือผูเ้ดินทางท่ีไดรั้บทุนโรตารี ปฏิบติัตามแนวทางท่ีก าหนดโดยองคก์ารอนามยั
โลก และหน่วยงานดา้นสุขภาพระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค หรือระดบัทอ้งถ่ิน เพื่อป้องกนัสุขภาพตนเองและความ
ปลอดภยั 

 



ทบทวนและแบ่งปันรายการหา้มการเดินทางของโรตารี ใหก้บัสโมสรและภาค เพื่อตรวจสอบการเดินทางนั้นๆ 
ไดรั้บทุนสนบัสนุนการเดินทางหรือไม่ ค  าถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเดินทางท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจากโรตารี
สามารถส่งไปยงัเจา้หนา้ท่ีโครงการท่ีเหมาะสมได ้


