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Oversat af det engelske originale brev fra IP 
 
Kære ledere og klubmedlemmer, 

Vi lever i en meget interessant og udfordrende periode i historien. For flere måneder siden, var der 
ingen der kendte noget om coronavirus, SARS-CoV-2, og den sygdom, det forårsager, COVID-19, og 
nu er dette emne en førende nyhed i alle medier. Y's Men International udtrykker vores solidaritet 
med Verdenssundhedsorganisationen og verdens regeringer i deres bestræbelser på at bekæmpe denne 
udbredte sygdom. 

COVID-19-virussen påvirker YMI-aktiviteter i dele af vores områder, især i Asia Pacific og Korea. 
Rejser til klubmøder har været begrænset, og planer om charterceremonier af nye klubber har måttet 
udskydes. Der er en vis bekymring for, at inaktivitet kan føre til stagnation, og det bør vi være 
opmærksomme på. 

Da det forekommer sandsynligt, at COVID-19 virus vil sprede sig til alle dele af verden og blive en 
udfordring for os alle, er der en række forholdsregler, der kan træffes af YMI klubmedlemmer. I 
øjeblikket, da ingen vaccine er til rådighed for at forebygge sygdommen, er den bedste måde at 
forhindre sygdommen at undgå at blive udsat for denne virus, herunder: 

• Undgå tæt kontakt med mennesker, der er syge 
• Undgå at røre ved øjne, næse og mund 
• Bliv hjemme, når du er syg 
• Dæk din hoste eller nys med en bøjet albue eller et væv, og kast derefter vævet i skraldespanden   
• Rengør og desinficer ofte rørte genstande og overflader ved hjælp af en almindelig 

rengøringsspray eller servietter 
• Ansigtsmasker bør anvendes af folk, der viser symptomer på virus til at hjælpe med at 

forhindre spredning af sygdommen til andre. Masker er afgørende for sundhedspersonale og 
folk, der tager sig af en person i tæt sammenhæng 

• Vask dine hænder ofte med sæbe og vand i mindst 20 sekunder, især efter toilettbesøg, før 
du spiser og efter du har pudset næse, hoste eller nysen. Hvis sæbe og vand ikke er let 
tilgængelige, skal du bruge en alkoholbaseret hånddesinfektionsmiddel 

• Hvis virussen er udbredt i dit område, er det bedre, at klubmøder og andre YMI-
begivenheder sættes på hold, indtil virussen er afklinget. 

• Afstå fra at give hånd med venner, bekendte eller bare personer du møder. Måske kan du give 
et klap på ryggen i stedet for. 

• Hvis du har besøgt et land, hvor virussen er udbredt, anbefales det, at du bliver hjemme 
og overvåger dit helbred i 14 dage, når du vender tilbage til dit hjemland.   

• Rejsende, der føler sig syge af feber, hoste eller åndedrætsbesvær, bør søge læge. Ring 
i forvejen, før du går til en læge eller akutmodtagelser. 

 
 



Disse anbefalinger er hentet fra Center for Disease Control hjemmeside og er let findes på andre 
hjemmesider. Tak for at du gør dit bedste for at holde dig selv, din familie, dine kolleger 
klubmedlemmer og dit samfund så sikkert som muligt. 

Følg alle opdateringer til YMI's svar og anbefalinger på vores hjemmeside - 
https://www.ysmen.org/covid-19-briefing-and-recommendations/ 

Tak til Area Korea, der under ledelse af den nuværende Area præsident og kommende internationale 
præsident Elect, KimSang-chae, som har organiseret til at donere 3000 ansigtsmasker til 
sundhedsafdelinger i de berørte regioner i Sydkorea. 

Med de bedste ønsker to alle for dit 

godehelbred. Velsignelser og hilsner, 

 
 
 
Jennifer Jones 
International præsident 2019/20 
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