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De gezondheidstoestand in KON TUM
Het Vietnamese ministerie van
Volksgezondheid vraagt de bevolking
om de «5K-regels» strikt te blijven
naleven op het hele grondgebied:

✔
✔
✔
✔
✔

« Khau trang »:
een masker dragen,
« Khu khuan »:
de handen ontsmetten,
« Khoang cach »:
voldoende afstand tot anderen
houden,
« Khong tu tap »:
geen bijeenkomsten
organiseren,
« Khai bao y te »:
het nieuws over de
gezondheidstoestand
opvolgen.

Kon Tum bleef tot nu gespaard van het
coronavirus, vooral omdat de streek zo
afgelegen in de bergen ligt. Er komen
weinig bezoekers. Je hebt trouwens
een speciale vergunning nodig om naar
deze geïsoleerde dorpen van etnische
minderheden te reizen.
De lokale bevolking brengt het grootste
gedeelte van de dag in de buitenlucht door
en ook daardoor circuleert het virus er zo
weinig.
Dat is een groot geluk, want er is geen
enkel ziekenhuis of gezondheidscentrum
dat over het materiaal of medisch
personeel beschikt om een Covidafdeling te openen. De gezinnen kunnen

bijgevolg alleen op zichzelf rekenen om
deze gezondheidscrisis door te komen,
zonder medische voorzieningen en zonder
efficiënte begeleiding.
Waarschijnlijk zullen ze alleen een beroep
kunnen doen op buitenlandse «medische»
NGO’s.
Bovendien heeft de Vietnamese overheid
in deze streek voor het ogenblik geen
vaccinatiecampagne gepland.

Dispensaria in Ha Moong en Turia Peng

Onze twee verpleegsters zetten hun
raadplegingen voort, terwijl ze de
gezinnen en patiënten bewustmaken
van de gezondheidstoestand.
Afstand houden, een masker dragen en
een strikte hygiëne toepassen blijven
de voornaamste wapens in de strijd
tegen de verspreiding van het virus.
Preventie blijft het beste middel om
Covid te bestrijden.

goed dat als de epidemie in deze streek
zou losbarsten, de gevolgen voor de
lokale bevolking dramatisch zouden
zijn. Zoals altijd zouden de meest
kwetsbare personen, zoals de ouderen,
de eerste slachtoffers zijn.
Aangezien de moessonperiode pas is
begonnen, gaan wij nog snel de twee
zorgcentra opnieuw bevoorraden met
geneesmiddelen, maskers, alcoholgel,
ontsmettingsmiddelen, …

Mevrouw Loi en Mevrouw Xoa willen
geen paniek zaaien, maar beseffen

eid
Dank u voor uw vrijgevigh
en uw trouwe steun.
Elke gift van 40 euro of meer op een jaar geeft u recht
op een belastingvermindering met 45% via uw fiscaal attest.
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