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Der er virkeligt sket meget siden vi sendte jer 
vort sidste nyhedsbrev den 28. marts mht. Covid-
19. Lad os starte med et lille overblik: 
 
Den 28. marts var der totalt ca. 2.000 smittede i 
Cambodia. Her knapt tre maaneder senere er 
tallet steget til over 46.000 smittede. I marts 
havde landet haft i alt 10 doedsfald, hvilket nu er 
steget til over 500. 
 
For at faa styr paa smitten, som i begyndelsen 
var vaerst i Phnom  Penh, blev der i april indfoert 
udgangsforbud om aftenen/natten. Senere blev 
Phnom Penh lukket totalt ned, og alt indrejse til 
og udrejse fra byen blev forbudt. I selve byen 
blev de forskellige bydele spaerret af, og vi 
maatte kun handle ind 3 gange i ugen. Men vi 
havde ikke meget lyst til at forlade vort hjem, for 
der var militaer og politi overalt i byen for at 
opretteholde de nye restriktioner. Foerst i maj 
blev dele af byen aabnet op igen, og samtidig 
blev det meldt ud at alle 2,5 millioner mennesker 
i Phnom Penh skal vaccineres inden udgangen af 
juni. Et stort projekt! Men maalet er naesten 
naaet, og vacciner bliver floejet ind fra Kina med 
jaevne mellemrum i partier af 1 til 2 millioner 
vacciner af gangen.  
 
Vi har i dette nyhedsbrev ladt tre af vore elever 
fra ungdomsprogrammet fortaelle hvordan de 
oplever Covid-19, og hvordan det har paavirket 
deres hverdag. 
 
Kheang’s oplevelse af Covid-19: 
I min landsby er der ingen som er smittet med 
Covid-19, men i en anden landsby i min kom-
mune er to personer smittet. De smittede og 
deres familier er blevet sendt i karantaene i 14 
dage. Der er ingen i kommunen som er doede af 
Covid-19. Myndighederne i min landsby har 
informeret os om Covid-19 symptomer, hvordan 
virussen spredes, samt hvad vi kan goere for at 
beskytte os selv og hinanden mod Covid-19. Jeg 
er ikke selv blevet vaccineret endu, for jeg bor i 
en landsby udenfor Phnom Penh. 

 
 
Jeg er meget bekymret for at Covid-19 spreder 
sig til hele landet, og at store dele af landet 
lukkes ned. Saa vil mange mennesker miste 
deres arbejde og indtaegt, samt skoler og 
erhverv lukkes med. Det vil have en direkte 
indflydelse paa folk’s liv og paa Cambodia’s 
oekonomi. Covid-19 rammer alle sektorer og 
uddannelsesteder, og folk vil blive fattigere. 
 
Men Covid-19 har ogsaa betydet at folk nu har 
bedre hygiejne, familier har mere tid sammen, 
samt elever laerer at studere via fjern-
undervisning.  
 
Ryna’s oplevelse af Covid-19: 
I min landsby er der 6 familier som er smittet 
med Covid-19, men ingen er doede. De smittede 
og dem de har vaeret i kontakt med er alle sendt 
til karantaene centre. Smitten er kommet til 
vores landsby via lokale turister. Jeg er glad for, 
at jeg allerede er blevet vaccineret. 
 

 
Et af de mange nyoprettede karantaene centre. 

 
For at undgaa Covid-19 er det vigtigt at alle folk 
foelger retningslinjerne fra sundhedsministeriet, 
som er ”de 3 ting at goere/ikke at goere”: 
 

De 3 ting at goere: 
Bruge maske; holde afstand; have god hygiejne 
 

De 3 ting ikke at goere: 
Undgaa lukkede rum; undgaa store menneske-
maengder; undgaa naerkontakt med andre 



 

NYHEDSBREV FRA MONY OG SUSANNE I CAMBODIA 

Jeg frygter at fattigdommen stiger i Cambodia 
pga. Covid-19. Allerede nu ser vi at skoler lukker, 
og de fattige elever har ikke mulighed for fjern-
undervising via computere og telefoner. Smaa 
forretninger lukker, samt folk har svaert ved at 
koebe mad, betale afdrag paa laan, betale 
husleje, el og vand. Nogle folk har ikke mad nok. 
 
Chan’s oplevelse af Covid-19: 
I min landsby er 20 personer smittet med Covid-
19, men ingen er doede. De smittede er sendt til 
faciliteter hvor de faar behandling. Smitten er 
kommet hertil via turister. 
 
Selv er jeg blevet vaccineret foerste gang. Men 
for at beskytte mig selv vasker jeg ofte haender, 
bruger maske, og bruger lommetoerklaede naar 
jeg nyser. Jeg holder mig paa afstand fra folk som 
er forkoelet, har feber, hoster meget, eller har 
aandedraetsbesvaer. 
 
Som skrevet i starten, saa skal alle i Phnom Penh 
vaccineres inden udgangen af juni. Derfor er 
Mony og jeg ogsaa blevet vaccineret. Vi fik 
foerste stik med Sinovac fra Kina den 26. maj, 
som paa davaerende tidspunkt ikke var 
godkendt af WHO. Det blev den dog inden vort 
andet stik, som vi fik den 11. juni, hvilket er en 
god fornemmelse. 
 
Vi blev vaccineret i den lokale skole, for enden af 
vores gade, og man moedte bare op med sine 
papirer. Der var mange som skulle se og stemple 
vore papirer, men det gik tjept og der var god 
service. Paa billederne her til hoejre kan I se 
hvordan det forloeb. 
 
Men denne hilsen oensker vi en god sommer! 
 
Venlig hilsen 
Mony og Susanne 
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