I Sierra Leone

Infrarøde termometre til
fordeling i den sydøstlige del af
Sierra Leone
Af Mette og Alex Bjergbæk Klausen,
udsendt af Mission Afrika

Bo 20.08.2015
Det er med stor taknemmelighed,
at Det Anglikanske Stift i Bo, via
Mission Afrikas Sundhedsgruppe,
har modtaget 100 infrarøde
termometre. Selvom Ebolaudbruddet nu er mere eller mindre
under kontrol i Sierra Leone (med
meget få nye tilfælde), så er det
vigtigt fortsat at monitorere
situationen og udviklingen. Inden
skolestart i april måned uddelte
regeringen termometre til skoler i

Termometre bruges ved alle skoler. Eleverne bliver tjekket flere
gange om dagen og børn med feber bliver straks sat i karantæne.
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Sierra Leone. I udgangspunktet skulle hver
skole modtage 1 termometer for hver 50
elever (da det ellers vil tage alt for lang tid at
tage temperaturen på alle eleverne).
Desværre er termometrene ikke blevet
fordelt på en ordentlig måde – og der har
formentlig ikke været tilstrækkelig med
termometre at dele ud af. Det Anglikanske
Stift i Bo driver 75 skoler, som er anerkendt af
Børn står på række for at få målt temperatur flere
regeringen og derfor burde have modtaget
gange i løbet af skoledagen. Der burde var 1
termometer for hver 50 elever, men det er desværre
termometre. Én af skolerne, som ligger i
ikke virkeligheden på mange skoler, hvor børnene
grænseområdet til Liberia har f.eks. kun
må vente længe, for at få målt deres temperatur.
modtaget tre termometre, selvom der er
mere end 600 elever. En anden skole i den sydlige
provins – og ovenikøbet i en af de større byer har
alene modtaget 6 termometre til mere end 800
elever. Når der er for få termometre på skolerne
betyder det formentlig, at de slet ikke vil blive brugt
– i hvert fald ikke nok, eftersom det er alt for
tidskrævende hvis kun seks lærere skal måle
samtlige 800 elever flere gange om dagen, som det
ellers er foreskrevet. Gennem donationen på de 100
termometre har vi tilstræbt at give termometre til
de skoler, som ikke har fået et tilstrækkeligt antal
termometre. Samtidig har alle afdelinger ved kirken
modtaget 1 termometer, som kan bruges, når de er
i felten og som de altid kan have klar i bilen.
Ligeledes modtager alle kirker 1 termometer. Hver
gang termometret anvendes skabes der
Mette instruerer stiftets personale i,
opmærksomhed og folk bliver mindet om
hvordan man anvender termometret
forholdsreglerne, som blev udstukket i forbindelse
med ebola-udbruddet. Desværre er man allerede begyndt at slække for meget på
forholdsreglerne, selvom udbruddet endnu ikke officielt er ovre. Det betyder, at ét nyt
tilfælde af ebola potentielt kan udvikle sig til en ny krise. Derfor er det vigtigt, at
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institutionerne – og ikke mindst
kirkerne, som folk har stor tillid til, går
foran og fastholder en stram linje og
fortsætter monitoreringen, særligt når
regeringen svigter.

Rev. Austin fordeler termometre til skolelærere og skoleledere
gennem kirken i Gobaru i den sydlige del af Sierra Leone.

På vegne af Det Anglikanske Stift i Bo
ønsker vi at sende en stor tak til alle
donerer, som har været med til at
gøre det muligt at anskaffe
termometre til skoler, kirker og
afdelinger ved kirken.

Med venlig hilsen
Mette og Alex Bjergbæk Klausen,
udsendt af Mission Afrika.

Medarbejdere ved stiftet i Bo modtog termometre til brug ved feltarbejde og til
anvendelse på stiftet.
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