
 

 

VERDENS POLIODAG, lørdag 24. OKTOBER 2020 markeres av Rotarys distrikter og 
klubber i hele verden! 

En dag – Sett fokus på END POLIO NOW. WHO som global helseekspert, og vi (Rotary), som 
er partnere i Global Polio Eradication (GPEI) er i ferd med å utrydde polio i verden. Nå har 
alle klubber i D 2275 en unik mulighet til å være med på den siste mila mot mål. Vi vet ikke 
når det siste barnet er smittet av polio, men vi vet at vi sammen kan skaffe nok vaksine til 
å komme i mål. Det er 5 viktige måter klubbene og vi rotarianere kan bidra: 

1. Vi må tro på en poliofri verden og kjempe for det. 
2. Vi må øke bevisstheten hos oss selv og i omgivelsene om hvor viktig vaksine er for å 

redde barn fra lammelser og tidlig død. 
3. Vi må starte en dialog innad i klubbene og mellom klubbene i den enkelte region 

for å øke økonomiske bidrag til EPN. (1 500 dollar pr klubb i løpet av 2020-2021). 
4. Klubbene/medlemmene kan formidle i lokalsamfunnet og invitere til å donere til 

EPN. 
5. Klubbene kan sammen eller hver for seg organisere aktiviteter for EPN i hele uke 

43:  
• Stands, flagg, lage en fargerik nettstedsinnstilling for mediebilder med bannere, 

trekke opp bannere, ballonger, flyveblad, gule vester, T-skjorter mm. 
• Invitere journalister, ordføreren og spesielle gjester ikledd caps m/EPN for å 

sikre gode bilder og synlige oppslag i media og bruk av sosiale media. 
• Organisere gåtur/ marsj eller sykle i nærmiljøet «The Last Mile» eller andre 

fysiske aktiviteter til inntekt for EPN. 
• Organisere eks. konsert, bruke utlodding der det passer. 
• Sammen med lokale helsemyndigheter organisere en vaksinasjonsdag i uke 43, 

hvor alle som ikke er vaksinert for polio siste 10 år kan komme å bli vaksinert. 
 
Det er viktig at tiltakene tilrettelegges slik at det kan gis bidrag til End Polio 
Now. 
 

TA AKSJON FOR END POLIO NOW PÅ VERDENS POLIO DAG 
24. OKTOBER 2020! 

  
 


