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Rotary kulüpleri COVID-19 ile ilgili olarak 
büyük bir gayretle hizmetlerini bu alana 
kaydırdılar. Bu yazı İngiltere ve İrlanda'yı 
(RIBI) kapsayan Rotary Magazine dergisi 
editörünün tüm editörlerden istemiş olduğu 
bilgilerin derlenmesi ile oluşturuldu. Bir 
çok proje örnek teşkil edebilecek çalışmaları 
yansıtıyor. 

Başkan Maloney'nin sloganı "Rotary Dünyayı Bir-
leştirir" herhalde son zamanlardaki kadar gerçeğe 
yakın olmamıştı. Rotaryenler ön cephede her gün 

hayati hizmetleriyle yaşamları kurtarmaya devam ettiler. 
Rotary kulüpleri de en çok etkilenenlere yorulmadan yardım 
için önemli bir rol oynadılar.

Almanya'da Worpswede RK üyesi Carl-Ludwig Dörwald, 
sağlık görevlilerinin maske ve koruyucu ekipman eksikliği 
konusuna takilmişti. 20 yıl Çin'de yaşamış ve SARS epidemi-
si sırasında  Pekin'de bulunmuştu. Acil ihtiyaç duyulan mas-
keleri temin için Çin'deki arkadaşlarıyla temasa geçip mas-
keleri temin etti ve Rotaryenler de bunların Münih, Bremen, 
Oldenburg ve Bremervörde'deki büyük hastanelere dağıtımın 
yaptılar. İkinci bir teslimat paskalya sonrası yapıldı ve Al-
manya, Avusturya ve İsviçre'den Rotaryenler Carl-Ludwig ile 
temasa geçip yardımını talep ettiler. 

Almanya'nın bir başka köşesinde Rotaryenler Care4Bay-
reuth programı kapsamında Bavyera'nın fakir köylerinde ya-
şayanlara gıda dağıtımı yapmaktaydılar. Rotaraktörler de ev-
lerini terkedemeyenlere ve sağlık mensuplarına alışverişle-
rinde yardımcı oldular.

Fransa'da da benzeri bir durum yaşandı. Boulogne-Bil-
lancourt, Bouches de l’Argens-Fréjus ve Martigues Etang de 
Berre Rotary kulüpleri doktorlar, hemşireler, itfaiyeciler ve 
saplık personeline destek verdiler Rotaryen şeflerin hazırla-
dıkları yemekler organize ettiler, ve toplu taşımanın olmadığı 
yerler için araç kiralayarak ulaşım sağladılar.

Verrières-le-Buisson ve Aubergenville kulüpleri gıda 
bankasına yiyecek toplamaya odaklandılar. Nîmes, Grenob-
le, Annecy, Versailles ve Montpelier kulüpleri yüz koruyucu 
maske ve ventilatör temininde yardımcı oldular. 

Portekiz'de Rotaryenler hastanelerin hastaları tedavi 
etmek için yeterli ekipmana sahip olup olmadıklarını kontrol 

Dünyanın her köşesinde Rotary kulüpleri hizmet çalışmalarını 
COVID-19 konusuna yönlendirdiler. Tüm Rotaryenler acil 

ihtiyaçlara cevap vermeye çalışırken, Rotary Vakfının imkanları 
ile daha kapsamlı projeler için çalışmaya başladılar.
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ettiler ve sağlık görevlileri için koruyucu ekipman yanı sıra, 
çizme, maske ve ventilatörler temin etiiler.

Türkiye'de de benzer durumlar yaşandı. Her üç bölge de 
hastaneler ile de yakın temas sonrası ihtiyaç duyulan tıbbi 
malzemeyi temin etmek için fon yaratma çalışmaları yaptı-
lar.   Rotary Vakfını bölgelere 25.000 dolara kadar afet fonun-
dan yardıma onay vermesi ve küresel bağışlarında %30 ya-
bancı kulüp desteği şartının kaldırılması sayesinde, bölgeler 
in üçü de aktif bir şekilde hedeflerini genişletebildiler. 2420. 
bölge küresel bağış kapsamında 210.000 dolarlık bir pro-
je gerçekleştirdi ve mobil tomografi cihazı aldı. 2430. bölge 
elindeki mevcut fon ile acil olarak bir ventilatör bağışladı ve 
devamını getirmek için çalışma yapıyor. 2440. bölge de yine 
17 adet ventilatör için giri-
şimlerini sürdürüyor.

Pandemiden en çok et-
kilenen ülkelerin başında 
gelen İtalya'da 2080. böl-
ge, malzeme sıkıntısı çe-
ken hastanelere ventilatör 
ve koruyucu ekipman satın 
almak için fon oluşturma 
çalışması yapıyor. sadece 
koruyucu maskeler için 
21.000 dolar fon yaratmış 
durumdalar.

2041. bölge Rotaryenle-
ri, Milano civarındaki 400 
yataklı bir hastanede çalı-
şanlar için koruyucu mal-
zeme temin ettiler. 

Yine COVID-19'dan en çok etkilenen ülkelerin başında ge-
len İspanya'da Rotaryenler "Yalnızlığa Cevap Veriyoruz" 
adı altında başlatılan bir ortak proje için çalışıyorlar. Yalnız 
yaşayanlar için telefon desteği, danışma, ayrıca konuşma gibi  
hizmetleri gerçekleştiriyorlar. 

2201. bölgede Madrid Serano  kulübü tıbbi cihaz temini 
projesine liderlik ediyor. Proje Milano Arco della Pace (Italya) 
ve Potsdam (Almanya) Rotary kulüpleri ve  Arouca (Porte-
kiz) ve Tokyo-Chuo (Japonya)dan Rotaryenler ile başlatılan 
€21,194 ($23,000) tutarında bir küresel bağış içeriyor. Proje, 
Madrid'deki Infanta Leonor, Puerta de Hierro ve Ramón y Ca-
jal hastanelerine ameliyat maskeleri, yüz maskeleri, ayakka-
bı korumaları ve dezenfektan losyonu temin edecek.

Barselona'daki bir benzer proje de Tarragona, Reus ve Gi-
rona Rotary kulüpleri önderliğinde yürütülüyor. Granollers 
ve Vic-Osona Rotary kulüpleri de beraberce çalışarak genç-
lerin evden çalışmalarını kolaylaştırmak için bilgisayarların 
ortak kullanımını sağlayan dijital bir proje üzerinde çalışıyor.  

Brezilya'da Jandaia do Sul'da Rotaryenler yerel bir üni-

versite ile ortak çalışma yaparak el dezenfektanı imal ettiler.  
Itapejara D’Oeste Rotary kulübü süpermarketlerden temizlik 
ve kişisel bakım malzemeleri topladı ve bunları ihtiyacı olan-
lara dağıttı. 

500 kilometre ötede bulunan General Câmara'da Rotar-
yenler 1 ton gıda topladılar ve 80 tane fakir aileye dağıttılar. 
Brezilya kulüplerinin hemen hemen hepsi hastaneler ve sağ-
lık personeli için güvenlik ekipmanları temin etti. Rolândi-
a-Caviúna Rotary kulübü üyeleri maskeleri kendileri üretip 
dağıttılar. 

Hong-Kong'da Rotary kulüpleri fon yarattılar, tıbbi mal-
zemeleri paketlediler ve düşük gelirli insanların yaşadığı ev-
lere maske ve dezenfektan dağıttılar.

Sri-Lanka'daki Rotary 
kulüpleri havaalanlarının 
tuvaletlerine ısıölçerler 
yerleştirdiler ve ülkenin 
her tarafındaki okullarda 
COVID-19 ile ilgili bilinç-
lendirme amacıyla poster-
ler hazırlatıp astılar.

Pakistan'da, Karachi 
Darakhshan in Sind Ro-
tary Kulübü binlerce mas-
keyi Karachi'de yaşayanla-
ra dağıttı. 

3700. bölgedeki Kore 
kulüpleri 155.000 dolar top-
layıp Kızılhaç'a verdi. Ni-
jerya'nın Akwa Ibom eya-
letindeki Rotary kulüpleri 

okullarda bir kampanya düzenleyerek virüsün tehdidi konu-
sunda uyarıcı bilgilendirme yaptı.

İngiltere'de Maiden Bridge Rotary kulübü gönüllülerden 
oluşan ve zor durumda olanlar için alışveriş, ilaç temini, mek-
tup gönderme hatta köpek gezdirme gibi hizmetleri sağlayan 
bir gönüllü ekip oluşturdu. 

Londra'nın hemen dışında, Ware Rotary Kulübü, 12 gün 
içinde Bricket Wood Rotary Toplum Birliğini 23 gönüllü ile 
kurdu ve hastaneye ulaşım, gıda temini, posta iletimi ve ye-
rel ezcaneden ilaç temini konularında aciz durumda olanlara 
yardıma başladı.

İrlanda'nın Kildaire bölgesinde Newbridge Rotary kulü-
bü bir gönüllü grubu kurarak yaşlıların reçeteli ilaçlarını te-
min etmeye başladı.

Galler'in Cardiff East Rotary kulübü, bölgedeki sel fela-
ketinden etkilenenlere tam yardım etmeyi bitirmişti ki pan-
demi başladı. Kulüp ayda bir kez, yerel bir gıda bankasına gıda 
ve maddi bağış yaparak yardımda bulunuyor.

❏❏❏

Türkiye'nin 2420. bölgesi, 210.000 dolarlık bir küresel bağış projesi ile 
mobil tomografi cihazını Cerrahpaşa Hastanesine bağışladı. Hastalığın 

teşhisi konusunda çok yardımcı olan bu alet Mayıs ayı ortasından itibaren 
çalışmaya başladı. 
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