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La nomo de la viruso en Esperanto

Du formoj rekomenditaj de la Akademio:

Kronviruso – pli konata radiko, sed malpli

similas al la internacia termino “coronavirus”

Koronviruso - pli fakeca, simila al la internacia

termino, “ekstera parto de la suno” lau PIV

 Electron-mikroskopa foto de la viruso:



La epidemio kaj Esperanto
Februaro: subtena letero de la prezidanto de UEA al Ĉinaj e-istoj

AW komencas regule raporti en la FB-paĝo de UEA

Nuligo de la printempaj E-kunvenoj: MT, Hispana K, Israela K

Marto: nova rubriko en E-revuo pri la pandemio kaj Faka Agado

Planoj prokrasti la UK en Montrealo (al 2022)

La speciala retpaĝo de UEA pri la korona viruso

Aprilo: oficiala komuniko pri la prokrasto de la UK en Montrealo

La virtuala Malferma Tago

Ekplanado de Virtuala Kongreso / Festivalo





Prokrasto de la UK en Montrealo



Retpaĝo de UEA pri Korona Viruso
https://revuoesperanto.org/korona_viruso

https://revuoesperanto.org/korona_viruso


Evoluo de la koronvirusa pandemio

La suma nombro de infektitoj atingis 4 milionojn

La nombro de mortintoj: 380,000

Kiam bremsiĝos la pandemio?

La taga kresko de infektitoj kaj mortintoj

La procentaĵo de mortintoj



Taga kresko de infektitoj, 7.5.2020



Sumo de infektitoj laulande



Nombro de novaj infektitoj tage laulandeEvoluo de la taga nombro de novaj infektitoj



Taga nombro de mortintoj, 7.5.2020



Nombro de mortoj tage laulandeEvoluo de la taga nombro de mortoj



Stato de infektitoj kaj mortoj laulande
USA



Prognozaj statistikaj modeloj de A.Wandel



La Virtuala Kongreso
Anstataŭ la UK en Montrealo

• Jul-sept.2020: Monda Festivalo

• Koncertoj

• Kulturaj programoj

• VEKI – Virtuala E-Konf. de ILEI

• VK – Virtuala Kongreso (aŭg)

• Internacia Kongresa Universitato

• Prelegoj, Kleriga(j) Lundo(j)

• Virtualaj Eskursoj



La post-koronvirusa mondo kaj Esperantujo

 Homoj fariĝos pli toleremaj, kunlaboremaj, paciencaj

 Homoj lernos pli aprezi la sanon, la medion, la vivon

 Internaciaj kontaktoj per la retaj rimedoj

 Virtualaj internaciaj kunvenoj per konferencaj programoj

Zoom, Skype, Youtube, Facebook…

 Pli da reta studado, inkl. E-kursojn kiel Duolingo

 Virtualaj E-kongresoj kaj konferencoj

 Hibridaj Universalaj Kongresoj:

modeste ĉeestaj, amase virtualaj!
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 Regulaj raportoj pri la koronviruso en la FB-paĝo de UEA

 La nova rubriko FSP en Esperanto pri la pandemio kaj Faka Agado

 Speciala retpaĝo de UEA pri la korona viruso
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 La virtuala Malferma Tago

 Ekplanado de Virtuala Kongreso / Festivalo

Dankon por la aŭskultado 

Demandoj?


