
© UNICEF 

Huhtikuu 2021

©
 U

N
IC

E
F
/U

N
0
3
7
5
8
7
9
/V

e
ra

KAIKKIEN AIKOJEN SUURIN ROKOTEKAMPANJA

Koronavirus on aiheuttanut maailman 

suurimman kriisin sitten toisen 

maailmansodan. Kriisin vaikutukset 

lapsille ovat olleet mittavat. 

Koulunkäynti on keskeytynyt, köyhyys 

on lisääntynyt ja mielenterveys 

järkkynyt liian monella. 

Koronarokotteilla on kiire.

Olemme aloittaneet UNICEFin 

historian suurimman rokoteoperaation 

koronapandemian pysäyttämiseksi. 

Tähän valtavaan ponnistukseen 

tarvitaan UNICEFin ammattitaitoa, 

vuosikymmenien kokemusta 

rokotteiden jakelusta ja verkostoja.

Tänä vuonna toimitamme yhteensä 2 

miljardia koronarokotetta köyhien 

maiden terveydenhuollon 

henkilöstölle ja riskiryhmille lähes 

sataan maahan. Pelkkä rikkaiden 

maiden rokottaminen ei pysäytä 

pandemiaa.

Rokotteiden tasa-arvoisesta jakelusta 

hyötyvät kaikki. Se on yksi tärkeimpiä 

keinoja hillitä pandemian vaikutuksia 

kansanterveyteen ja –talouteen eri 

maissa. Koronarokotteita on toimitettu 

tähän mennessä useisiin maihin eri 

puolilla maapalloa. Jotta operaatio 

voisi jatkua, tarvitsemme Sinun 

tukeasi.

Miksi UNICEF? 

UNICEF on rokottanut lapsia 

maailmanlaajuisesti jo vuodesta 1947 

alkaen. Toimitamme rokotteet 45 

prosentille maailman alle 

viisivuotiaista lapsista. Tuemme 

rokotusohjelmia yli 100 maassa. 

UNICEFilla on maailman suurin 

humanitaarisen avun varasto ja 

pystymme toimittamaan jopa 850 

tonnia koronarokotteita.

2 miljardia 

rokotetta

82 maahan

Rokotteita köyhimmillekin maille: COVAX
COVAX on maailmanlaajuinen rokotusyhteistyöliittouma, jonka 

kumppani UNICEF on koronarokoteoperaatiossa. 

COVAXin tavoitteena varmistaa, että köyhimmätkin maat saavat 

osansa koronarokotteista. UNICEFin rooli yhteistyössä on tilata 

rokotteet ja toimittaa ne perille. Vasta kun virus on voitettu 

maailmanlaajuisesti, se ei voi kehittää uusia virusmuotoja ja levitä 

uudelleen. Vasta silloin olemme kaikki turvassa. 

"Mitä kauemmin rokotteiden 

toimittaminen kestää kaikkialle 

maailmaan, sitä nopeammin 

virus pääsee etenemään ja 

mahdollisuus uusien 

virusmuunnoksien syntymiseen 

lisääntyy. Jos näin pääsee 

käymään, nykyisten rokotteiden 

tehokkuus laskee ja taistelu 

virusta vastaan muuttuu 

kaikkialla entistä vaikeammaksi. 

Kukaan ei ole turvassa, ennen 

kuin kaikki ovat turvassa. ”

Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, 

Maailman terveysjärjestö WHO:n 

pääsihteeri. 

Vuonna 2021 

toimitamme

https://www.gavi.org/covax-vaccine-roll-out
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Ota yhteyttä:
Hanna Perttu, avainasiakasvastaava, Suomen UNICEF 

Puh. 050 569 9415

Sähköposti: Hanna.Perttu@unicef.fi

TEE HISTORIAA KANSSAMME

Tee historiaa kanssamme – auta meitä 

toteuttamaan maailmanhistorian suurin 

jälleennäkeminen!

Tuellasi voimme 

esimerkiksi:

➢ 3,10 euroa auttaa UNICEFia 

rokottamaan yhden 

terveydenhoitajan koronaa 

vastaan. 

➢ 380 eurolla voimme hankkia 20 

kylmälaukkua rokotteiden 

säilyttämiseen. 

➢ 1 500 eurolla voimme hankkia 

happilaitteen elämän pelastavan 

happihoidon tarjoamiseksi. 

➢ 5 500 eurolla voimme hankkia 

aurinkoenergialla toimivan 

kylmäkaapin rokotteiden 

varastoimiseksi paikallisissa 

terveyskeskuksissa. 
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➢ UNICEF tekee yhteistyötä kumppaneidensa kanssa kahden 

miljardin rokoteannoksen, miljardin ruiskun, 500 miljoonan 

koronatestin ja 245 miljoonan lääkkeen hankkimiseksi ja 

toimittamiseksi perille.

➢ UNICEF tukee 92 maan hallitusta korona-rokotuskampanjan 

valmisteluissa, esimerkiksi kylmäketjujen ja 

varastointikapasiteetin laajentamisessa ja terveydenhuollon 

työntekijöiden kouluttamisessa.

➢ UNICEF vahvistaa näiden maiden terveysjärjestelmiä. Vain 

tällä tavalla voimme parantaa pitkällä tähtäimellä 

terveydenhoitoa ja tautien torjuntaa. 

➢ Ei rokotuksia ilman kylmäketjua: UNICEF asentaa 

kylmäkaappeja moniin maailman maihin rokotteiden 

varastoimiseksi asianmukaisesti..

➢ UNICEF tiedottaa koronarokotuksista ja kampanjoi oikean 

tiedon antamiseksi koronasta yhdessä hallitusten ja 

yhteisöjen kanssa. 


