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కొవిడ్-19 మరియు వైకల్య తల్తో ఉండే వ్య క్తుల్ హక్తు లు: గైడెన్్స  
 

1. వైకల్య తల్తో ఉండే వ్య క్తులు ఆరోగ్యయ న్ని  పందే హక్తు పై కొవిడ్-19 ప్రభావ్ం ఏమిటి? 

2. ఇన్నస్టటి్యయ షన్్లో న్నవ్స్టంచే దివ్య ంగుల్పై కొవిడ్-19 ప్రభావ్ం ఏమిటి? 

3. కమ్యయ న్నటీల న్నవ్స్టంచే దివ్య ంగుల్పై కొవిడ్-19 ప్రభావ్ం ఏమిటి? 

4. వైకల్య తల్తో ఉండే వ్య క్తులు రన్న, ఆదాయం మరియు జీవ్నోపాధిపై కొవిడ్-19 యొకు  

ప్రభావ్ం ఏమిటి? 

5. వైకల్య తల్తో ఉండే వ్య క్తుల్ విదాయ  హక్తు పై కొవిడ్-19 ప్రభావ్ం ఏమిటి? 

6. హంస నంచి రక్షణ కల్ప ంచడాన్నకి దివ్య ంగుల్పై కొవిడ్-19 ప్రభావ్ం ఏమిటి? 

7. దివ్య ంగులు ఎక్తు వ్గ్య ఉండే న్నరిషి ిసమ్యహాల్పై కొవిడ్-19 ప్రభావ్ం ఏమిటి? 

a. వైకల్య తల్తో ఉండే ఖైదీలు 

b. తగిన న్నవ్సం లేక్తండా వైకల్య తతో ఉని  వ్య క్తులు 

  

 

అవ్లోకనం 

కొవిడ్-19 మహమా్మ రి సమ్మజంలన్న అని్న వ్రా్గల్పై తీప్వ్మైన ముప్పప గ్య రరిణమించింది, కొవిడ్-19 

ప్రతిసప ందనల ప్రవ్ర ున, రర్గయ వ్రణ మరియు సంసా్థగత అడ్డంక్తల్ కారణంగ్య  దివ్య ంగులు 

తీప్వ్ంగ్య ప్రభావితం అవుతారు.  

వైకల్య తతో ఉండే చాలామంది వ్య క్తులో అంతక్త ముందు నంచే ఇతర ఆరోగయ  రరిస్టతాంటాయి, 

సంప్కామయ త సోకినప్పప డ్ అది మరింత తీప్వ్మైన రోగల్క్షణాల్క్త దారితీస్ుంది, ఇది వ్రిల 

మరణాల్ ్సా్థయి పెరగడాన్నకి దారితీస్ుంది. కొవిడ్-19 విరతు సమయంల, వ్రి రోజువ్రీ జీవితంల 

ఇతర మదదతపై ఆధారరడే దివ్య ంగులు తమక్త తాముగ్య ఒంటరిగ్య ఉని టో్లగ్య మరియు లాక్డౌన 

చరయ ల్ వ్ల్ ోమనగడ స్థగించలేకపోయినటో్లగ్య, అలానే సంసా్థగత న్నరా్గ ణాలో న్నవ్స్టంచేవ్రికి కూడా 

హాన్న ఉంట్లంది, న్నవ్స గృహాలు మరియు మ్మనస్టక ఆరోగయ  కంప్దాలో అధిక సంఖ్య ల మరణాలు 

దీన్నకి స్థక్షయ ం. దివ్య ంగులు ఆరోగయ  సేవ్లు మరియు సమ్మచార్గన్ని  పందడంల అడడంక్తలు 

తీప్వ్తరం అవుతాయి. దివ్య ంగులు వివ్క్షన ఎదుర్కు నడం మరియు జీవ్నోపాధి మరియు ఆదాయ 

మదదతన పందడం, విదయ క్త సంబంధించిన ఆన్లైన ఫోరమ్్లో పాల్ప ంచుకోవ్డం, మరియు 

హంస నంచి సంరక్షణ కోరడంల ఇతర అడడంక్తల్న ఎదుర్కు నడం కూడా కొనస్థగుతంది. 

వైకల్య తల్తో ఉండే న్నరిషి ిసమ్యహాల్క్త చందిన వ్య క్తులు, ఖైదీలు మరియు న్నర్గప్రయులు లేదా 

తగిన హౌస్టంగ్ సదుపాయాలు లేన్నవ్రు మరింత అధిక ప్రమ్మదాల్న ఎదుర్కు ంటారు.  
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ఈ ప్రమ్మదాల్ గురించి అవ్గ్యహన మెరుగైన ప్రతిసప ందనక్త దారితీస్ుంది, ఇది వైకల్య తతో ఉండే 

వ్య ్క్తుల్ దాా ర్గ ఎదుర్కు నే ప్రభావ్న్ని  గణనీయంగ్య తగిసా్ుంది. ఈ మ్మరదారశ నం వీటిన్న ల్క్షయ ంగ్య 

చేస్క్తంట్లంది:  

▪ దివ్య ంగుల్పై మహమా్మ రిపై అవ్గ్యహన మరియు వ్రి హక్తు లు;  

▪ ప్రరంచవ్య రుంగ్య ఇరప టిక చేరటిని కొని్న  ముఖ్య మైన విధానాల్పై దృష్ట ిస్థరించడం;  

▪ ్సే ి్లు, మరియు ఇతర భాగసా్థ ముల్ కొరక్త కీల్క చరయ ల్న గురిుంచడం; మరియు  

▪ వైకల్య తతో ఉండే వ్య క్తుల్క్త కలుప్పకొన్న కొవిడ్-19 ప్రతిసప ందన ఆధారంగ్య హక్తు ల్న 

ధృవీకరించడం గురించి తదురరి అభ్య సన కొరక్త వ్నరుల్న అందించాల్.  

 

1. వైకల్య తల్తో ఉండే వ్య క్తులు ఆరోగ్యయ న్ని  పందే హక్తు పై కొవిడ్-19 

ప్రభావ్ం ఏమిటి? 
 

కొవిడ్-19 సంప్కమించేందుక్త అతయ ధిక ప్రమ్మదం ఉండే వ్య క్తులైనరప టికీ, దివ్య ంగులు కొవిడ్ 

మహమా్మ రి సమయంల ఆరోగయ  సమ్మచారం మరియు వ్తావ్రణాల్న, అదేవిధంగ్య వైదయ  

మ్మరదారశ కాలు మరియు ప్పోటోకాల్స ్న్న యాక్సస స్ చేస్కోలేకపోవ్డం వ్ల్ ో ఆరోగయ  సంరక్షణన 

పందడంల అధిక అసమ్మనతలు ఎదుర్కు నాల్స  వ్స్ుంది, ఇది ఆరోగయ  సంరక్షణల దివ్య ంగులు 

ఎదుర్కు నే వివ్క్షన రెటింిప్ప చేస్ుంది. ఈ ప్పోటోకాల్స  కొన్ని  సమయాలో  దివ్య ంగుల్ జీవిత నాణయ త 

మరియు స్థమ్మజిక విలువ్ల్క్త సంబంధించిన వైదయ  రక్షపాతాన్ని  సైతం వెల్డోిస్థుయి. 

ఉదాహరణక్త, కొరతగ్య ఉండే వ్నరుల్ కటాయింప్ప కొరక్త న్నరిషి ి వైకల్య త ప్రమ్మద రకాలు, 

”క్షీణత’’,“చికితస  విజయవ్ంతం అయ్యయ ” అవ్కాశాలు, అదేవిధంగ్య వ్రు చకు గ్య ప్బతికి ఉండటాన్నకి 

‘మిగిల్న సంవ్తస ర్గలు’పైన, అలానే జీవించడాన్నకి రోజువ్రీ జీవితం కొరక్త అధిక మదదత 

అవ్సర్గలు కల్గి ఉండేవ్రి ఆధారంగ్య మినహాయింప్పలు ఇవ్ా బడతాయి. దివ్య ంగులు మరియు 

వ్రి క్తట్లంబాలు కూడా ప్పనరుజీవీ్న చరయ ల్న తయ జించడాన్నకి ఆరోగయ వ్య వ్స ాలరల్ ఒతిుడిన్న 

ఎదుర్కు ంటారు. 

 

కొన్ని  మంచి రదధతులు ఏమిటి? 

▪ ప్టయ్యజీపై శాన్స మారినిో రిరబ్లకి బయెఎథికస  కమిటీ కొవిడ్-19 మ్మరదారశ కాల్న జారీ చేస్టంది, 

ఇది వైకల్య త ఆధారంగ్య వివ్క్షన న్నషేధిస్ుంది: చికితస ల్ ్కినో్నకల్ సముచితయ ం మరియు 

చికితస ల్ దామ్మషా ఆధారంగ్య “ఎంపిక రర్గమీటర్ ఉంట్లంది, అందువ్ల్,ో ప్టయ్యజీ సరైన 

ఉరయోగించబడ్తంది, ప్రతి మ్మనవ్ జీవితాన్ని  గౌరవించడం. వ్యస్స , ల్ంగబేధం, స్థమ్మజిక 

లేదా జాతి అనబంధం, వైకల్య త వ్ంటి ఇతర ఎంపిక ప్రమ్మణాలు నైతికంగ్య ఆమోదయోగయ ం 

కాదు, ఎందుకంటే ఇది జీవించడాన్నకి ఎక్తు వ్ లేదా తక్తు వ్ అరహత ఆధారంగ్య జీవితాల్క్త 

ర్గయ ంకింగ్ ఇవ్ా డాన్ని  అమలు చేస్ుంది, ఇది ఏమ్మప్తం ఆమోదయోగయ ం కాన్న మ్మనవ్ హక్తు ల్ 

ఉల్ంోఘన.” 1 

▪ యునైటెడ్ ్ సి్ లన్న పౌర హక్తు ల్ ఆఫీస్లన్న ఆరోగయ  మరియు మ్మనసవ్ సేవ్ల్ విభాగం ఒక 

బులెటిన జారీ చేస్టంది అధికారులు వైకలాయ ధారిత వివ్క్షన న్నషేధించినటో్లగ్య ధృవీకరించడాన్నకి, 

దివ్య ంగుల్క్త వ్రి ్ రిియోప ్లు, జీవితనాణయ తపై మదింప్ప లేదా వ్య కి ు సంబంధిత ‘‘విలువ్’’ 

ఆధారిత ఉన్నకి లేదా వైకల్య తలు లేదా వ్యస్స  ఉన్నకి ఆధారితంగ్య వైదయ  సంరక్షణ సేవ్ల్న 

http://www.ohchr.org/
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న్నర్గకరించర్గదు.‘‘ 2 అతయ వ్సర ప్రతిసప ందన విజయవ్ంతమైనటో్లగ్య మరియు అపోహలు 

తగింాచినటో్లగ్య ధృవీకరించడంల స్థయరడే అతయ వ్సర ప్రతిసప ందన ప్రయతిా ల్ నండి 

ప్రయోజనం పందటాన్నకి సమ్మన అవ్కాశాల్ కొరక్త దివ్య ంగుల్క్త సమ్మచారం మరియు 

సమ్మచార ప్రస్థరం మరియు యాక్సస స్్న్న న్నరి్గరించడాన్నకి బులెటిన అధికారుల్క్త 

మ్మరదారశ కతా ం అందిస్ుంది. 

▪ వైకల్య త ఉండే వ్య క్తుల్క్త వ్రి ఇళ్లోనే టెస్ ిచేయడం కొరక్త యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరైస్  

ఒక జాతీయ కారయ ప్కమ్మన్ని  ప్పారంభంచింది మరియు ఏప్పిల్ మధయ నాటికి వైకల్య త ఉని  650,000 

మంది వ్య క్తుల్క్త కొవిడ్-19 రరీక్షలు న్నరా హంచింది. 3 

▪ ఫిలిపైప న్్స ్లో, హ్యయ మన రై స ్పై కమిషన పిల్లోు మరియు వైకల్య తతో ఉండే వ్య క్తుల్తో సహా 

సమ్మజంలన్న దురబ ల్ సమ్యహాల్క్త ప్రజా సందేశాల్న అందించడంల హెల్ు ఏజెనీస ల్క్త 

మదదత ఇవ్ా డాన్నకి సమ్మచార్గన్ని  రబ్లషో్ చేస్టంది. 4 

▪ కెనడాలో, వైకల్య త న్నరిషి ి సమసయ లు, సవ్ళ్ ో మరియు వ్య వ్సలాన్న అంతర్గలు మరియు 

వ్యయ హాలు, తీస్కోవ్ల్స న చరయ లు మరియు విధానాల్పై ప్రభుతాా న్నకి సల్హా ఇవ్ా డం కొరక్త 

దివ్య ంగులు మరియు వ్రికి ప్పాతిన్నధయ ం వ్హంచే సంసలా్తో కొవిడ్-19 వైకల్య త సల్హా బృందం 

ఏర్గప ట్ల చేయబడింది. 5 

 

్ సి్  మరియు భాగసాా ములు తీసుకోగల్ కొని్న  కీల్క చరయ లు ఏమిటి? 

▪ కొరత ఉని  వ్నరులు కటాయింప్ప కొరక్త మ్మరదారశ కాల్తో సహా (వెంటిలేటరోు లేదా ఇంటెన్నస వ్ 

కర్్క్త యాక్సస స్ వ్ంటివి) దివ్య ంగులు వైకల్య త ఆధారంగ్య చికితస , అవ్సరమైన మదదత ్సా్థయి, 

జీవిత మదింప్పల్ నాణయ త లేదా దివ్య ంగుల్క్త విరు్దంిగ్య ఏదైనా ఇతర రూరంలో వైదయ  రక్షం 

ఆధారంగ్య చికిత్  న్నరాకరించడం న్నషేధంచబడుతుంద. 

▪ ల్క్షణాలు ఉని  దివ్య ంగుల్ కొరక్త ప్రయారిటీ టెస్ంిగ్ జరిగేలా చూడాలి. 

▪ దివ్య ంగుల్పై కొవిడ్-19 ప్రభావ్ంపై రరిశోధన ప్ోత్ హంచాలి 

▪ యాక్సస సబుల్ వ్తావ్రణాలు (ఆస్రప్తలు, టెస్టంిగ్ మరియు కాా రంపన సదుపాయాలు)తో 

సహా, వైదయ  సమ్మచారం మరియు కమ్యయ న్నకషన్ల్న యాక్సస స్ చేస్క్తనే మోడ్్లు, రీతలు 

మరియు ఫారెా  ్్లో ల్భ్య ం మరియు వ్య పిు చేయడంతో సహా ప్టీస్మంస్ల్క్త అడడంక్తల్ను 

గురిుంచడం మరియు తొల్గంచాలి. 

▪ మహమా్మ రి సమయంల వైకల్య తతో ఉండే వ్య క్తుల్ కొరక్త ఔషధాల్ న్నరంతర స్ప్ల  ిమరియు 

యాకె్ స్న్న ధృవీకరించాలి. 

▪ దివ్య ంగుల్క్త విరుదంిగ్య రక్షపాతం ఆధారంగ్య వివ్క్షన న్నరోధించడాన్నకి హెల్ు వ్రు ర్ల్క్త 

ట్రైన్నంగ్ న్నరా హంచడం మరియు అవ్గ్యహన ప్ంచడం చేయాల్.  

▪ కరోనా మహమా్మ రికి హక్తు ల్-ఆధారిత ప్రతిసప ందనన రూపందించడంల, వైవిధయ మైన 

వైకల్య తలు ఉని  వ్య క్తుల్క్త చేరుు క్తనే, ప్రతిసప ందనాతా కంగ్య ఉండే హక్తు ల్ ఆధారిత 

ప్రతిసప ందన రూపందించడంల దవ్య ంగుల్ను మరియు వ్రికి ప్ాతిన్నధయ ం వ్హంచే 

స్ంస్థల్ను దగ గరగ్య స్ంప్రదంచడం మరియు చురుగ్యగ  ాల్ప ంచుకోవ్డం. 

 

వ్నరులు 

▪ కొవిడ్-19తో ఎలాంటి మినహాయింప్పలు లేవు:“ప్రతిఒకు రికి ప్పాణాలు కాపాడే ఇంటరెా నషన్లు 

అవ్సరం”-యుఎన న్నప్పణుడ్ పేర్కు ంట్లనాి రు  

http://www.ohchr.org/
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/combating-coronavirus-uae-launches-home-testing-programme-for-people-of-determination
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/combating-coronavirus-uae-launches-home-testing-programme-for-people-of-determination
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/combating-coronavirus-uae-launches-home-testing-programme-for-people-of-determination
https://www.facebook.com/pg/chrgovph/photos/?tab=album&album_id=2681151298668065&__xts__%5b0%5d=68.ARDMDVSzDL1xxdpgTy2TOIlVNOoH6rH2gZzM4hAxcCNMbqySDSNDHmyrF1Db5dmgUD5oK2ZAlML8R4E6_jafDBoVnSNfBPz0Q2jhIl3Yqgnkwe59Vsx5Pr8msanJ-o_vKsVJ0hOKmjs94yjY7dCpFDJT142x4MIAsAOebYmSoYhOBY9PCNbGMmHtMO_dWaMcHu74jjpc86uKGL11AqmcE4UVZI3T4ZoK2CUa2DxVQmCIZ9oAcsjXLim8OboLzrAsVH72Vm8DNmrz4LszC8Z9uKAwMAQ8cdIl4H61fmPNz4Tqtr7t3nfxgbc5CfkPYtr3ahWRKrVDf8P23esW7-HhVL4Wif63kdsm7BNsDhxa647oK8zK-ss2YhCAtxV43bTueGZBn0OmAVBN0syiq4sYksxs9labCkKwGkqi0Z_ykJjelYu7wVmZoXFMYoQ9ytTjkmr2_UiVf0bdcLg&__tn__=-UC-R
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/04/backgrounder--covid-19-disability-advisory-group.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/04/backgrounder--covid-19-disability-advisory-group.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/04/backgrounder--covid-19-disability-advisory-group.html
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E&fbclid=IwAR1vFZDTrmlWSQXRq5BMJF3144OrKv9HRQevSO_SH1mqOEJXcXDM4KqUHM4
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E&fbclid=IwAR1vFZDTrmlWSQXRq5BMJF3144OrKv9HRQevSO_SH1mqOEJXcXDM4KqUHM4
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E&fbclid=IwAR1vFZDTrmlWSQXRq5BMJF3144OrKv9HRQevSO_SH1mqOEJXcXDM4KqUHM4
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E&fbclid=IwAR1vFZDTrmlWSQXRq5BMJF3144OrKv9HRQevSO_SH1mqOEJXcXDM4KqUHM4


www.ohchr.org 

 

▪ వైకల్య తలు, కొవిడ్-19తో ఉని  వ్య క్తుల్ హక్తు ల్పై యుఎన స్పప షల్ రిపోర్:ి వైకల్య తల్తో ఉని  

వ్య క్తుల్న ఎవ్రు సంరక్షిస్ునిా రు? 

▪ కొవిడ్-19 ప్రబల్న సమయంల WHO, వైకల్య తల్ రరిగణనలు 

 

2.  స్ంసాథ గత న్నరాా ణాలిో న్నవ్స్ంచే దవ్య ంగుల్పై కొవిడ్-19 ప్రభావ్ం 

ఏమిటి? 
 

కొవిడ్-19 సైప్కియాటిక సంసలా్, స్థమ్మజిక సంరక్షణ సంసలాు (అనాధ రరణాల్యాలు, డే-కర్ 

స్పంటర్్లు, రీహాబ్లల్టేషన స్పంటర్స ) మరియు వ్ృదిుల్ కొరక్త సంసలా్పై అసమ్మనంగ్య ప్రభావ్ం 

చూరడం వ్ల్ ోఫల్తంగ్య, సంప్కామయ త మరియు మరణం రేట్ల ఎక్తు వ్గ్య ఉంట్లంది. కొన్ని  ప్పాథమిక 

అధయ యనాలో, ఆ దేశాలోన్న అన్ని  కొవిడ్-19 మరణాలో 42% నంచి 57% వ్రక్త మరణాలు 

సంభ్విస్ుని టో్లగ్య తేల్ంది.6 న్నవ్స్టతలు మరియు స్టబబ ంది మధయ  స్థమ్మజిక దూరం అమలు 

చేయడం స్థధయ ం కాకపోవ్డం వ్ల్,ో సంసా్థగత న్నరా్గ ణాలో ఉండే వ్య క్తులు అంతరిీ న ఆరోగయ  

రరిస్టతాల్ కారణంగ్య కొవిడ్-19 సంప్కమించే ప్రమ్మదం ఎక్తు వ్గ్య ఉంట్లంది. సంసా్థగత న్నరా్గ ణాలో 

న్నవ్స్టస్ుని   దివ్య ంగులు న్నరకో్షయ ం, న్నరబ ంధము, ఒంటరితనం మరియు హంస వ్ంటి మ్మనవ్ 

హక్తు ల్ ఉల్ంోఘనల్ ప్రమ్మదాల్న ఎక్తు వ్గ్య ఎదుర్కు ంటారు. 

 

కొన్ని  మంచి రదధతులు ఏమిటి? 

▪ స్ా ట్జరిాండ్ మరియు స్పప యిన్స్లో, సంసా్థగత న్నరా్గ ణాలో న్నవ్స్టంచే దివ్య ంగులు 

స్థధయ మైనంత వ్రక్త తమ క్తట్లంబాలో జీవించేందుక్త సంసలా్ నంచి తరల్వెళో్లరు. 

▪ కెనడాలో, సంసా్థగత స్పటింిగ్్్లో న్నరిషి ి చరయ ల్తో  ప్పాధానయ తా టెస్టంిగ్ మ్మరదారశ కాలు 

జారీచేస్టంది. 7 

 

్ సి్  మరియు భాగసాా ములు తీసుకోగల్ కొని్న  కీల్క చరయ లు ఏమిటి? 

▪ స్ంస్థల్ నుంచి దవ్య ంగుల్ను డిశాా రజ మరియు విడుదల్ చేయడం మరియు క్తట్లంబం 

మరియు/లేదా అనధికారిక నె ్వ్ర్ు ్ల్ దాా ర్గ సమ్మజంల తక్షణం మదదతన్నవ్ా డాని్న  మరియు 

ప్రభుతా  లేదా ప్రపైవే  సరాీ స్ ప్పవైడర్్ల్ దాా ర్గ న్నధుల్ సహాయ సేవ్ల్న న్నరి్గరించండి. 

▪ రదీదన్న రరిషు రించడం, న్నవ్స్టతల్ కొరక్త స్థమ్మజిక దూర్గన్ని  అమలు చేయడం, సందరశ న 

గంటల్న మ్మరుప చేయడం, సంరక్షణ రరికర్గన్ని  ఉరయోగ్యన్ని  తరప న్నసరి చేయడం, మరియు 

రరిశుప్భ్త రరిస్టతాల్న మెరుగురరచడం దాా ర్గ సంప్కామయ త ప్రమ్మదాల్న తగింాచడాన్నకి సంస ా

లరల్ తాతాు లికంగ్య, ప్ాధానయ తీకరణ టెస్ంిగ్ మరియు న్నయంప్తణ చరయ ల్ను 

ప్ోత్ హంచాలి. 

▪ న్నవ్రణ చరయ లు అమలు చేయడాన్నకి మ్మనవ్ వ్నరులు మరియు ఆరికి వ్నరుల్తో సహా సంస ా

వ్నరుల్న తాతాు ల్కంగ్య ప్ంచాలి. 

▪ అతయ వ్స్ర కాల్ంలో, పీడనం నుంచి ేా చఛ , హంస్ మరియు దుర్గబ షణ, వివ్క్ష 

లేకపోవ్డం, సేా చఛ గ్య మరియు వివేచనాతా క సమా తి తెల్యజేసే హక్తు  మరియు నాయ యాన్ని  

పందడం సహా సంసా్థగత న్నరా్గ ణాలో న్నవ్స్టంచే వ్య క్తుల్ హక్తు ల్క్త సంబంధించిన న్నరంతర 

గౌరవ్ం ఉండేలా చూడాల్. 8 
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http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_guidance.pdf
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▪ సంసలా్న మ్యస్టవేయడం మరియు వ్య క్తుల్న తిరిగి కమ్యయ న్నటీకి తీస్కొన్న ర్గవ్డం, మరియు 

దివ్య ంగులు మరియు వ్ృదిుల్ కొరక్త మదదత మరియు సేవ్ల్న బలపేతం చేసేందుక్త 

డీఇన్నస్టి్యయ షనలైజేషన్స్న్న స్వా కరించడం మరియు మదదతు ఇవ్ా డం ద్వా రా మరుగ్యగ  

రికవ్రీ కావ్డం.  

 

 

వ్నరులు 

▪ WHO నేరథయ ంల దీరఘకాల్క సంరక్షణ సదుపాయాల్ కొరక్త సంప్కామయ త న్నరోధం మరియు 

న్నయంప్తణ మ్మరదారశ కం, 21 మ్మరిు  2020 

▪ కొవిడ్-19 ప్రబల్న సమయంల WHO, వైకల్య తల్ రరిగణనలు 

▪ స్థమ్మజిక ఆరికి వైకల్య తలు ఉని  వ్య క్తుల్ ప్పాంతీయ మరియు అంతరీ్గతీయ ఆరనాైజేషన్లు, 

కొవిడ్19 మరియు ్సే ి్మం  మరియు సైకోసోషల్ వైకల్య తపై వ్య క్తుల్తో స్టఫారస్ల్పై 

్సే ి్మెం   

 

3. కమ్యయ న్నటీలో న్నవ్స్ంచే దవ్య ంగుల్పై కొవిడ్-19 ప్రభావ్ం ఏమిటి? 

 

దివ్య ంగులు కొవిడ్-19 ప్రతిసప ందన చరయ ల్ కారణంగ్య కమ్యయ న్నటీల వ్రి రోజువ్రీ జీవితాల్న 

చేరటడింల న్నరిషి ి అడడంక్తల్న ఎదుర్కు ంటారు. మరిముఖ్య ంగ్య, ఇంటివ్దదనే ఉండాల్నే 

రరిమితలు వ్రి అవ్సర్గల్న తీరు కపోవ్డం వ్ల్ ోవ్రి సా తంప్తత, ఆరోగయ ం మరియు జీవితాల్క్త 

అంతర్గయం మరియు కొతు ప్రమ్మదాల్న కల్గిస్ుంది.9  

వైకల్య త ఉని  అనేకమంది రోజువ్రీ జీవితం (సరాీ స్ ప్పవైడర్్ల్ దాా ర్గ సంప్రదాయ మదదత లేదా 

బంధువులు/సిే హతల్ దాా ర్గ సంప్రదాయ్యతర మదదత దాా ర్గ) కొరక్త ఇతరుల్పై 

ఆధారరడతారు, చల్న రరిమితలు మరియు భౌతిక దూరం చరయ ల్ కారణంగ్య వ్రి మదదతన 

పందలేకపోతారు. దీన్న వ్ల్ ోవ్రు ఆహారం, అతాయ వ్రయ క వ్స్ువులు మరియు ఔషధాలు వ్ంటివ్న్న 

పందలేన్న అధిక ప్రమ్మదం ఉంట్లంది, సి్థ నం చేయడం, వ్ంట చేయడం, లేదా తినడం వ్ంటి 

రోజువ్రీ ప్పాథమిక కారయ కలాపాలు చేరటడిాని్న  న్నరోధిస్ుంది. 

కొవిడ్-19పై ప్రజల్క్త అవ్సరమైన సమ్మచారం ప్కమబదంిగ్య కమ్యయ న్నక  చేయబడటం లేదు లేదా 

యాక్సస స్ చేస్క్తనే ఫారెా  ్్లో అంటే దివ్య ంగులైన వ్య క్తుల్క్త చేరేలా వ్య పిు చందడం లేదు (అంటే 

సైన లాంగా్వ జ్ ఇంటర్్ప్పెటీషన, కాయ రషన్నంగ్, ఈజీ ట్య రీడ్ ఫారెా  , మొదలైనవి) 

దీన్నకి అదనంగ్య, మ్మనస్టక వైకల్య తలు మరియు ఆటిజం వ్య క్తుల్తో సహా దివ్య ంగులైన వ్య క్తులు 

ఇంటి వ్దద కఠినమైన న్నరబ ంధాన్ని  ఎదురోు లేకపోవ్చుు . రరిస్టతాిన్న తటి్లక్తనేందుక్త వ్రికి రోజంతా 

మరియు జాప్గతుగ్య బయటక్త వెళ్డోం వ్రికి కీల్కం. 

కొన్ని  మంచి రదధతులు ఏమిటి? 

▪ రరాగేా 10 మరియు రనామా11లు సంబంధిత సమ్మచార్గని్న  యాక్సస స్ చేస్క్తనే ఫారెా  ్్లో 

అందించేలా ధృవీకరించడాన్నకి స్టసమి్లు అభవ్ృది ి చేస్టంది. ఇదేవిధంగ్య, న్యయ జీలాయ ండ్్ 

ఆరోగయ మంప్తితా శాఖ్ సైన లాంగా్వ జ్ మరియు తేల్కగ్య అరంి చేస్కోవ్డంతో సహా యాక్సస సబుల్ 

ఫారెా  ్్లో సమ్మచార్గన్ని  అందించడాన్నకి తన వెబ్సై ్పై ఒక ప్రతేయ క విభాగ్యన్ని  ఏర్గప ట్ల 

చేస్టంది.12 మక్ి కోలన్న ప్రభుతా ం ఇదేవిధమైన విధానాన్ని  ీా కరించింది.13 

http://www.ohchr.org/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Disability-2020-1
https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
https://dk-media.s3.amazonaws.com/AA/AG/chrusp-biz/downloads/357738/COVID19-and-persons-with-psychosocial-disabilities-final_version.pdf
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▪ అర్జంటీనాలో14 దివ్య ంగుల్క్త సపోర్ ిఅందించడాన్నకి సపోర్ ిస్టబబ ందికి చల్న మరియు భౌతిక 

దూరం పాటించడం వ్ంటి రరిమితల్ నంచి మినహాయింప్ప ఇవ్ా బడింది. కొల్ంబ్లయాల 

కమ్యయ న్నటీ సపోర్ ి నె ్వ్ర్ు ్లు అభవ్ృది ి చేయబడాడయి మరియు దివ్య ంగులు మరియు 

వ్ృదిులు వ్రి రచారీ మరియు ఇతర కొనగోళో్ల చేసేందుక్త వ్రు మదదత ఇస్థురు. 15 అలానే, 

రనామాలో, ప్రమ్మదాల్ ్సా్థయిన్న తగింాచడం కొరక్త. అతాయ వ్సర కొనగోళో్ల చేయడాన్నకి 

దివ్య ంగులు మరియు వ్రి వ్య కి ుగత సహాయక్తల్క్త న్నరిషి ిరన్నగంటలు కటాయించారు. 16 

▪ యునైటెడ్ కింగ్్డమ్ ఆఫ్ ప్గేస ప్బ్లట్న్స అండ్ నారున్స ఐరిాండ్17 కఠినమైన న్నరబ ంధ 

న్నబంధనల్న సవ్రించింది మరియు ఆటిస్టకి వ్య క్తులు మరియు దివ్య ంగులైన ఇతర వ్య క్తుల్క్త 

బయటక్త వెళో్ందుక్త అనమతించింది. ప్ాన్స్  కూడా ఇదేవిధమైన చరయ ల్న ప్రవేరపెటింిది.18 

 

్ సి్  మరియు భాగసాా ములు తీసుకోగల్ కొని్న  కీల్క చరయ లు ఏమిటి? 

▪ దివ్య ంగులైన వ్య క్తులు కొవిడ్-19క్త స్ంబంధంచిన చరయ ల్పై స్మాచారాన్ని  సైన లాంగా్వ జ్ 

ఇంటర్్ప్పెటీషన, కాయ రషన్నంగ్, మరియు తేల్కగ్య చదవ్గల్ ఫారెా  ్లు, ఇతర వ్టితో సహా 

పందేలా చూడాల్. 

▪ దవ్య ంగుల్క్త మదదతు అందంచే వ్య క్తులు మదదత కల్ప ంచడాన్నకి ఇంటి వ్దద ఉండే 

రరిమితల్ నంచి మినహాయింప్ప కల్గించేలా చూడాల్. 

▪ కమ్యయ న్నటీ స్ోర ినెస్వ్రు ్లు అభివ్ృదధ చేయడాన్ని  ప్పోతస హంచాల్ మరియు సహకారం 

అందించాల్, సంరక్షణాతా క మెటీరియల్, ఎకిా  ్మెం  మరియు ఉతప తులు ల్భ్య మయ్యయ లా 

చూడాల్. 

▪ ఇంటి వ్దదనే ఉండటం/న్నరబ ంధ చరయ లు అమలు జరిగ్వ సమయంల సూరర్ మ్మరెు  ్లు, రచారీ 

మరియు ఇతర అతాయ వ్రయ క షా ్్లో దివ్య ంగులు మరియు వ్రి వ్య కి ుగత సహాయక్తల్క్త 

రన్నగంట్లిో ప్ాధానయ త ఇవ్ా డాన్ని  రరిగణనల తీస్కోవ్ల్. 

▪ ఇంటిన్న విడిచిపెటడిం ్బోాంక్స  ప్పబెషన్లు మరియు జరిమ్మనాలు విధించడం నంచి దూరంగ్య 

ఉండటం దాా ర్గ దివ్య ంగులు బయట ఉండేలా స్ముచితమైన వ్స్తులు కలిప ంచేలా 

చూడాలి.  

వ్నరులు 

▪ కొవిడ్-19 ప్రబల్న సమయంల WHO, వైకల్య తల్ రరిగణనలు 

▪ కొవిడ్-19 విరతుక్త UNPRPD, ILO మరియు ఇతరులు, వైకల్య త చేకూరుప  స్థమ్మజిక సంరక్షణ 

ప్రతిసప ందన  
 

4. వైకల్య తల్తో ఉండే వ్య క్తులు రన్న, ఆద్వయం మరియు 

జీవ్నోాధపై కొవిడ్-19 ప్రభావ్ం ఏమిటి? 

 

ఇతరుల్తో పోల్సేు దివ్య ంగుల్న ఉద్యయ గ్యలో తక్తు వ్గ్య న్నయమించుక్తనే అవ్కారం ఉంట్లంది 

మరియు ఉద్యయ గంల చేరితే, వ్రు అసంఘటిత రంగంల రన్నచేయాల్స  ఉంట్లంది.19 

రర్గయ వ్స్థనంగ్య, ప్రస్ుత కొవిడ్-19 నేరథయ ంల వ్రి ఆరికి ్స్టతాిగతలు తగినా ఇతరుల్ కంటే ఉపాధి 

ఆధారిత స్థమ్మజిక బీమ్మన్న వ్రు తక్తు వ్గ్య పందగలుగుతారు. ఉపాధి ఉని  లేదా సా యం ఉపాధి 

కల్గిన వ్రి కొరక్త ,20 వ్ర్ు ్్పేసో్్ల రరికరం మరియు మదదత ల్భంచకపోవ్డం వ్ల్ ోఇంటి నంచి 

రన్నచేయడాని్న  న్నరోధించవ్చుు  మరియు వ్రి ఆదాయం మరియు ఉద్యయ గం కోలప య్య ప్రమ్మదం 

ఎక్తు వ్ అవుతంది. దీన్నకి అదనంగ్య, కొవిడ్-19 చరయ లు క్తట్లంబం మరియు క్తట్లంబంల 

http://www.ohchr.org/
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https://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowRessource.action;jsessionid=dd5vZXh8uPFDr9jr9AF0cWyLyVe__X3Q98ZUnjnkP0mkMYrSRmJT!-1463413688?id=56029
https://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowRessource.action;jsessionid=dd5vZXh8uPFDr9jr9AF0cWyLyVe__X3Q98ZUnjnkP0mkMYrSRmJT!-1463413688?id=56029
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సంపాదించేవ్రు రన్నచేయక్తండా న్నరోధించడం దాా ర్గ దివ్య ంగుల్పై రరోక్ష ప్రభావ్ం 

చూప్పతంది, క్తట్లంబ మొతుం ఆదాయాని్న  ప్రతికూల్ంగ్య ప్రభావితం చేస్ుంది. ఆదాయ 

లేకపోవ్డం దివ్య ంగులు మరియు వ్రి క్తట్లంబాల్పై తీప్వ్మైన భారం రడ్తంది, ఇవి 

స్థధారణంగ్య వైకలాయ న్నకి సంబంధించిన అదనప్ప ఖ్రుు లు మరియు వ్య యాల్న ఎదుర్కు ంటాయి 

(హౌస్టంగ్ మరియు ఎకిా  ్మెం  ల్భ్య త, అస్టస్టవి్ రరికర్గలు, న్నరిషి ివ్స్ువులు మరియు సేవ్లు 

మొదలైనవి), వ్రిన్న మరింత వేగంగ్య పేదరికంలకి లాగుతాయి.  

 

కొన్ని  మంచి రదధతులు ఏమిటి? 

▪ కొవిడ్్-19క్త ప్రతిసప ందనగ్య బల్గగరియా, మాలిా మరియు లిథువేన్నయాలు దివ్య ంగుల్తో సహా 

మరింత మంది ల్బ్లిదారుల్న కవ్ర్ చేయడాన్నకి సోషల్ సపోర్ ిసరాీ స్్లు విసురించడాన్నకి వ్రి 

స్థమ్మజిక సంరక్షణ వ్య వ్సలా్క్త ఫండింగ్్న్న పెంచాయి. 21 

▪ అర్జంటీనా మరియు ప్రూలో వైకయ ల్త ప్రయోజనాలు పందే వ్య క్తులు కొవిడ్-19 విరతు 

కారణంగ్య అదనప్ప మొతాుని్న  పందుతారు. 22 ప్ాన్స్  సైతం వైకల్య త అల్వెనస  ల్బ్లదిారుల్క్త 

అనకూల్ంగ్య ఇట్లవ్ంటి చరయ లు చేరటింిది,23 ట్యయ నీష్టయా ఎమరెనీీస  ్పోాన్ల దివ్య ంగులు 

మరియు న్నర్గప్రయులైన వ్య క్తుల్క్త అలాప దాయ గృహాల్ కొరక్త నగదు బదిలీలు చేరు బడింది. 24 

▪ యునైటెడ్ ్ సి్  ఆఫ్ అమరికా25 ఈ నేరథయ ంల వ్య క్తుల్ ఆరికి రరిస్టతాిన్న మెరుగురరచడాన్నకి 

రని  ఉరరమన కారయ ప్కమ్మల్న ఏర్గప ట్ల చేస్టంది. 

 

్ సి్  మరియు భాగసాా ములు తీసుకోగల్ కొని్న  కీల్క చరయ లు ఏమిటి? 

▪ ఎలాంటి ఆద్వయం ల్గన్న దవ్య ంగుల్క్త ఆరిధకసాయం అందిస్ుంది (ఉదా. ఏకమొతుంల 

చల్ంోప్పలు; రని  ఉరరమన చరయ లు, గూడ్స ్పై సబ్లస డీ, మొదలైనవి). 

▪ అదనప్ప ఖ్రుు లు కవ్ర్ చేయడాన్నకి అడాా నస  పేమెం ్ల్ దాా ర్గ సహా ప్రసుుతం ఇసుుని  

వైకల్య త ప్రయోజనాల్ను ప్ంచాలి. 

▪ తా రల ముగిసే అవ్కారం ఉని  వైకల్య త ప్రయోజనాల్న ఆటోమేటిక్గ్య పడిగంచాలి. 

▪ ఆదాయం తగిన వైకల్య త కల్గిన సా యం ఉపాధి వ్య క్తుల్క్త ఆరిధక ప్రతిఫల్ం అందించాల్. 

▪ దివ్య ంగులైన వ్రి క్తట్లంబసభుయ డ్(లు)క్త సంప్కామయ త ర్గక్తండా న్నరోధించడాన్నకి లేదా 

మదదత ఇవ్ా డాన్నకి రన్నచేయడం న్నల్పివేస్టన వ్య క్తులు మరియు న్నరుద్యయ గ లేదా అసా సతా 

ప్రయోజనాల్ కింద కవ్ర్ చేయన్న వ్య క్తుల్ కొరక్త ఆరిధక సాయం కారయ ప్కమాలు అమలు 

చేయడం. 

▪ టెల్వ్రిు ంగ్ కొరక్త అవ్సరమైన రరికర్గల్న కల్ప ంచడాన్నకి వైకల్య తతో ఉండే వ్య క్తుల్క్త 

ఎంాియర్లు టాయ క్  ప్కెడిస్ల్తో స్హా ఫైనాని్నయల్ స్ోర ిఅందంచాలి.  

▪ ఆహారం అందంచే కారయ ప్కమాలిో దివ్య ంగుల్న చేరు డం మరియు వ్రి ఇంటి వ్దద ఆహారం 

డెల్వ్రీచేసే లాజిస్టకి చరయ ల్తో సహా, వ్రి అవ్సర్గల్క్త ప్రతిసప ందనాతా కంగ్య ఉండేలా 

చూడాల్. 

 

వ్నరులు 

▪ ILO, ఎవ్రిన్న విడిచిప్ట్రిాదు, ఇప్పప డు కాదు, కొవిడ్-19 ప్రతిస్ప ందనలో వైకల్య త ఉని  

వ్య క్తులు ఎని డూ కాదు  

▪ కొవిడ్-19 విరతుుక్త UNPRPD, ILO మరియు ఇతరులు, వైకల్య త చేకూరుప  సామాజిక 

స్ంరక్షణ ప్రతిస్ప ందన 

▪ అంతరాజతీయ మాన్నట్రీ ఫండ్, కొవిడ్-19క్త ాల్స్వ ప్రతిస్ప ందనలు 
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5. వైకల్య తల్తో ఉండే వ్య క్తులు విదయ న పందే హక్తు పై కొవిడ్-19 ప్రభావ్ం 

ఏమిటి?  

 

ఇతర వ్య క్తుల్తో పోల్సేు దివ్య ంగులు తక్తు వ్గ్య చదువున పూరిు చేస్థురు, మరియు మొతుం మీద 

సూు లు నంచి మినహాయించబడే అవ్కాశాలు ఎక్తు వ్గ్య ఉంటాయి.26 కొవిడ్-19 కారణంగ్య, చాలా 

ర్గప్రషిాలు తాతాు ల్కంగ్య విదాయ  సంసలా్న మ్యస్టవేశాయి, 27 దీన్నతో దివ్య ంగుల్తో విదాయ రిుల్ందరూ 

ప్రభావితం అయాయ రు. విదాయ రంగంల విఘాత ప్రభావ్న్ని  తగింాచడాన్నకి, కొన్ని  ర్గప్రషిాలు రిమో  

అభ్య సన విధానాల్న ీా కరించాయి. కొని్న  సందరా్గ లో, అయితే దివ్య ంగులైన వ్య క్తుల్క్త 

అవ్సరమైన రరికర్గలు లేకపోవ్డం, ఇంటరెి   యాక్సస స్ చేస్కోవ్డం, మెటీరియల్స  

యాక్సస సబ్లల్టీ మరియు ఆన్లైన సూు లు ప్పోప్గ్యమ్లు అనసరించేందుక్త వ్రిన్న 

అనమతించేందుక్త అవ్సరమైన మదదత అందించడంల అడడంక్తలు ఎదుర్కు ంటారు. దీన్న 

ఫల్తంగ్య, దివ్య ంగులైన చాలామంది విదాయ రిులు, మరిముఖ్య ంగ్య మేధోరరమైన వైకల్య త ఉండే 

విదాయ రిులు వెనకరడతారు. 

తదురరి, దివ్య ంగులైన విదాయ రిులు సూు లు భోజనాన్ని  పందడం మరియు తమ తోటివ్రితో 

ఆటపాటలో పాలా్గనే అవ్కాశాల్తో సహా, సూు లు మ్యస్టవేయడం వ్ల్ ో ఇతర కోణాల్ దాా ర్గ 

వ్య తిరేకంగ్య ప్రభావితం అయాయ రు.  

 

కొన్ని  మంచి రదధతులు ఏమిటి? 

▪ యునైటెడ్ ్ సి్  ఆఫ్ అమరికా దివ్య ంగులైన వ్య క్తుల్ చటిాన్నకి వ్రిుంచే ఫెడరల్ చటంిపై ఒక 

మ్మరదారశ క డాక్తయ మెం ్న్న విడ్దల్ చేస్టంది.28  

▪ ఇంటి వ్దద ఐసోలేషన్లనే ఉండాల్స న పిల్లో్ చదువుక్త మదదత ఇవ్ా డంపై టీచర్్ కొరక్త 

ఈకెా డార మ్మరదారశ కాల్న జారీ చేస్టంది. 29 

▪ యునైటెడ్ కింగ్్డమ్ ఆఫ్ ప్గేస ప్బ్లట్న్స అండ్ నారున్స ఐలాండ్ల్ దివ్య ంగులైన పిల్లోు ఇంటి 

వ్దద ఉని ప్పప డ్ మరియు విదాయ  ప్రప్కియల మెరుగా్య మదదత ఇవ్ా డాన్నకి బాధయ తల్న ఎలా 

నేరు వేర్గు ల్నే దాన్నపై వ్రికి మ్మరదారశ నం చేడయాన్నకి తల్దోంప్డ్లు మరియు సంరక్షక్తల్క్త 

మదదత ఇవ్ా డాన్నకి వ్య వ్సలా్న ఏర్గప ట్ల చేయడం మరియు సమ్మచార్గన్ని  వ్య పిు చేయడం 

చేశాయి.30 

 

్ సి్  మరియు భాగసాా ములు తీసుకోగల్ కొని్న  కీల్క చరయ లు ఏమిటి? 

▪ విదయ క్త సంబంధించిన మరియు వ్రి బాధయ తల్ రరిధిపై సూు లు అధికారుల్క్త స్ప షమిైన 

మారగదరశ నం అందంచడం.మరియు సూు లు వెలురల్ విదయ న అందించేటప్పప డ్ వివిధ 

రకాలైన వ్నరులు ల్భ్య మయ్యయ టో్లగ్య చూడటం. 

▪ రిమోస అభ్య స్న కొరక్త ఇంట్రి్ స ల్భ్య మయ్యయ లా చూడట్ం మరియు అస్టస్టవి్ డివైస్్లు 

మరియు సముచితమైన వ్సతి కల్ప ంచడం దాా ర్గ వ్రు స్థఫ్్ివేర్్న్న యాక్సస స్ చేస్క్తనేలా 

చూడాల్. 

▪ రిమో  అభ్య సన దాా ర్గ సమప్గ విదయ పై టీచర్ల్క్త మారగదరశ నం, ట్రైన్నంగ్ మరియు స్ోర ి

అందంచాలి. 

▪ వైకల్య త ఉండే పిల్లో్ పూరా  విదయ  కొరక్త తల్దోంప్డ్లు మరియు సంరక్షక్తల్ మధయ  దగ గర 

స్హకారాన్ని  ఏరాప ట్య చేయాలి. 

http://www.ohchr.org/
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▪ ఎకిా  ్మెం  స్పట  చేయడం మరియు దివ్య ంగులైన తమ పిల్లో్ విదాయ కారయ ప్కమ్మల్క్త మదదత 

ఇవ్ా డంల స్థయరడేందుక్త తలిిదంప్డులు మరియు స్ంరక్షక్తల్క్త మారగదరశ నం 

మరియు దూర మదదతు అందంచాలి. 

▪ రిమో  అభ్య సన కొరక్త దివ్య ంగులైన విదాయ రిుల్ కొరక్త యాకె్ స్బుల్ మరియు అడాప్డి్ 

మటీరియల్్  అభవ్ృది ిచేయాల్. 

▪ విభని  మ్మధయ మ్మల్ దాా ర్గ వ్య పిు చేయడాన్నకి యాకె్ స్బుల్ ఎడుయ కేషనల్ ఆడియో-

విజువ్ల్ మటీరియల్్  అభివ్ృధధ చేయాలి (ఉదా. ఆన్లైన ఆన డిమ్మండ్, టెల్విజన విదాయ  

కారయ ప్కమ్మలు మొదలైనవి.)  

 

వ్నరులు 

▪ పిల్లో్పై కొవిడ్-19 మహమా్మ రి తీప్వ్మైన భౌతిక, భావోదాే గ మరియు మానస్క ప్రభావ్ంపై 

CRC కమిటీ ్ సి్మంస మరియు పిల్లి్ హక్తు ల్ను స్ంరక్షంచడంపై రాట్రరిల్క్త 

పిలుప్పన్నవా్ డం   

▪ UNICEF, కొవిడ్-19 ప్రతిసప ందన: వైకల్య తలు ఉని  పిల్లోు మరియు వ్యోజనల్ కొరక్త 

రరిగణనలు  

▪ UNESCO, కొవిడ్-19 ప్రతిసప ందనపై వెబ్సై  

6. హంస్ నుంచి రక్షణ కలిప ంచడాన్నకి దవ్య ంగుల్పై కొవిడ్-19 

ప్రభావ్ం ఏమిటి? 

 

దివ్య ంగులైన వ్య క్తులు మరిముఖ్య ంగ్య ఐసోలేషన్ల ఉని ప్పప డ్ హంసక్త సంబంధించిన అధిక 

ప్రమ్మదాన్ని  ఎదుర్కు ంటారు. దివ్య ంగులైన మహళ్లు మరియు బాల్కలు, ల్ంగ, లైంగిక, సన్ని హత 

భాగసా్థ మి మరియు గృహ హంస అధిక ప్రమ్మదాల్న ఎదుర్కు ంటారు.31 దివ్య ంగులైన మహళ్లు 

మరియు బాల్కలు ఇతర మహళ్ల్తో పోల్సేు ఎక్తు వ్గ్య హంసక్త గురయ్యయ  ప్రమ్మదాన్ని  

ఎదుర్కు ంటారు, దివ్య ంగులైన ప్పరుషుల్తో పోల్సేు వ్రు అతయ ధిక ్సా్థయిల హంసన 

ఎదుర్కు ంటారు.32 కొవిడ్-19 నేరథయ ంల వైకల్య త మరియు ల్ంగ్యధారిత హంసపై సమ్మచారం 

ప్రస్ుతం ల్భ్య ం కానరప టికీ, ఇట్లవ్ంటి రరిస్టతాలో మరిముఖ్య ంగ్య దివ్య ంగులు అధికంగ్య 

ప్రమ్మదం బారిన రడతారన్న చూప్పతోంది.33  

 

దివ్య ంగులు గృహ హంస సరాీ స్్లు మరియు సరాీ స్్ల్న న్నవేదించడం మరియు వ్టిన్న పందడం 

మరిముఖ్య ంగ్య సవ్ళ్తోో కూడిన అంరం, ఎందుకంటే ఈ సేవ్లు దివ్య ంగుల్న స్థధారణంగ్య 

చేరు వు లేదా యాక్సస స్ చేస్కోలేరు. హీ ్లైన్లు, చముడ్ మరియు మ్యగ, అంధుల్క్త 

సేవ్ల్ందించేందుక్త తగిన వివిధ స్థధన సంరతిున్న కల్గి ఉండవు, మరియు అతయ వ్సర షెల్రి్్లు 

మరియు సరాీ స్్లు వైకల్య తల్తో ఉండే వ్య క్తుల్ అవ్సర్గల్న తీరేు ందుక్త స్టదంిగ్య ఉండవు.  

 

కొన్ని  మంచి రదధతులు ఏమిటి? 

ప్రూల, హంస్థతా క రరిస్టతాల్ గురించి అధికారుల్క్త న్నవేదించే విధితో సూచిసూు  విరతు ర 

రరిస్టతాలో ఫోన దాా ర్గ, ఎమరెనీీ ఎతిువేస్టన తరువ్త వ్య కి ుగతంగ్య దివ్య ంగుల్న చేరుక్తనేందుక్త 

్సా్థన్నక ప్రభుతాా ల్ కొరక్త మ్మరదారశ కాలు జారీ చేయబడాడయి.34ఇది మ్మప్తమే కాక్తండా, ఈ 

ప్పాంతంలన్న కొతు ఆశాజనక రదతిల్న OHCHR గురిుంచలేకపోయింది, ఇది ఆంద్యళ్న ్సా్థయిన్న 

పెంచుతంది. విన్నకిడి లరం ఉండే వ్య క్తుల్క్త టెకి ిస ంగ్, రిలే మరియు వీడియో పోన సరాీ స్్ల్తో 

http://www.ohchr.org/
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సహా హా ్లైన్లు, అస్టస్పనిస  మరియు రిపోరింిగ్్న్న అనేక దేశాలు అందించడం కొనస్థగిస్ునిా యి.35 

దిగువ్ జాబ్లతా చేయబడడ వ్నరులో కొన్ని  మంచి విధానాలు గురిుంచబడాడయి. 

 

్ సి్  మరియు భాగసాా ములు తీసుకోగల్ కొని్న  కీల్క చరయ లు ఏమిటి? 

▪ రిోరింిగ్ మకాన్నజంలు, హాస్లైన్స్లు, ఎమర్జన్ీ  షెల్డర్లు మరియు సాయం యొకు  ఇతర 

రూాల్ను యాకె్ స చేసుకోవ్చాు  మరియు వైకల్య తల్తో ఉండే వ్య క్తుల్ను చేరా వ్చుా . 

▪ కమ్యయ న్నటీ మరియు సా చఛ ంద నె ్వ్ర్ు ్ల్ దాా ర్గ సహా స్థనకూల్ అవు ్రీచ్ల 

పాల్ప ంచుకోవ్డం దాా ర్గ దివ్య ంగులు, మరిముఖ్య ంగ్య ఐసోలేషన్ల ఉని వ్రి రరిస్టతాిన్న 

మాన్నట్రింగ్ చేయాలి. 

▪ దివ్య ంగులో, మరిముఖ్య ంగ్య దివ్య ంగులైన మహళ్లు మరియు బాల్కలు ఎదుర్కు నే హంస 

ప్రమ్మదం గురించి తోటివ్రి మదదత పెంపందించడంతో సహా నె ్వ్ర్ు ్ల్ మదదత 

ప్పోతస హంచడం గురించి అవ్గ్యహన ప్ంపందంచాలి మరియు ట్రైన్నంగ్ అందంచాలి, 

 

వ్నరులు 

▪ UNFPA, వైకల్య తల్తో ఉండే మహళ్లు మరియు యువ్క్తలో ల్ంగ్యధారిత హంసన 

రరిషు రించడం, లైంగిక మరియు ప్పనరుతప తిు ఆరోగయ ం మరియు హక్తు ల్క్త హక్తు ల్ ఆధారిత 

మరియు ల్ంగ ప్రతిసప ందనాతా క సేవ్ల్న అందించడాన్నకి మ్మ్రదారశ కాలు 

▪ కొవిడ్-19 సమయంల వైకల్య తతో జీవించేవ్రి కొరక్త ధారణీయ సేవ్లు 

 

7. దవ్య ంగులు అధకంగ్య ఉండే న్నరిధష ిజనాభా ప్ూప్పల్పై కొవిడ్-19 

ప్రభావ్ం ఏమిటి: వైకల్య త ఉని  ఖైదీలు మరియు తగన హౌస్ంగ్ 

స్దుాయం ల్గన్నవ్రు? 

 

a. వైకల్య తల్తో ఉండే ఖైదీలు 
 

జైలు జనాభాల, మరిముఖ్య ంగ్య మ్మనస్టక వైకల్య తలు మరియు,36 మేధోరరమైన వైకల్య తలు ఉండే 

వ్య క్తులో దివ్య ంగులు అతయ ధికంగ్య ఉంటారు. స్థమ్మజిక దూరం పాటించడం స్థధయ ం కాన్న మరియు 

జన సమా రమాైన మరియు సంప్కామయ త సోక ప్రమ్మదం ఎక్తు వ్గ్య ఉండే అరరిశుప్భ్మైన రరిస్టతాలో 

జీవించడం వ్ల్ ోవ్రికి సంప్కామయ త ప్రమ్మదం ఎక్తు వ్గ్య ఉంట్లంది. మరిముఖ్య ంగ్య, దివ్య ంగులైన 

అనేకమంది ఖైదీలు ఆహారం పందడాన్నకి, అట్యఇట్య తిరగడాన్నకి, సి్థ నం చేయడాన్నకి వ్రి 

తోటివ్రి నంచి సంప్రదాయ్యతర మదదతన పందుతారు, మరియు జైలుల ఆరోగయ  సేవ్లు 

స్థధారణంగ్య వ్రి అవ్సర్గల్న తీరేు విగ్య ఉండవు. 

 

జైలుల ఉండే మరియు ప్కిమినల్ జస్టసి్ మరియు శిక్షాసా ృతి వ్య వ్సలా ప్ీ ప్టయల్ డిటెనషన్ల ఉండే 

దివ్య ంగులు మ్మప్తమే కాక్తండా, ఇమిప్గ్వషన డిటెనషన్ల ఉని  దివ్య ంగులైన వ్ల్సదారుల్తో సహా, 

ఏదైనా అడాి న్నప్రసేటిివ్ లేదా ఇతర డిటెనషన కింద ఉండేవ్రు కూడా ఈ సవ్ళ్నో ఎదుర్కు ంటారు. 

  

కొన్ని  మంచి రదధతులు ఏమిటి? 
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▪ యునైటెడ్ కింగ్్డమ్ ఆఫ్ ప్గేస ప్బ్లట్న్స మరియు నారున్స ఐలాండ్్లో, తమ శిక్షల రెండ్ 

నెల్ల్ కంటే తక్తు వ్కాలాన్ని  పూరిు చేయాల్స న ఖైదీల్న విడ్దల్ చేస్ునిా రు. 37 యునైటెడ్ 

్ సి్  ఆఫ్ అమరికాలో, అనేక ర్గప్రషిాలు విడ్దల్ చేశాయి, 38 లేదా ఖైదీల్న విడ్దల్ చేసే 

ప్రప్కియల ఉనాి యి. ఇరాన్స, టరీు  మరియు ఇండోనేష్టయాల కూడా ఖైదీల్ విడ్దల్క్త 

సంబంధించి ఇలాంటి చరయ లే తీస్క్తనాి యి. కొల్ంబ్లయాలో, సా తంప్తంగ్య భ్ప్దతా చరయ లు 

అమలు చేయడం నంచి న్నరోధించేలా ప్కియాతా క రరిమితలు కల్గిఉండే వైకల్య త కల్గిన 

వ్య క్తులు ముందస్ు విడ్దల్ ల్బ్లిదారులో చేర్గు రు.39 ఇదేవిధంగ్య, అర్జంటీనాలన్న స్ప్ీం కోరిు 

మరియు ప్కిమినల్ అ పీ ల్ కోరిు జైలు విడ్దల్ చరయ ల్ ల్బ్లిదారుల్క్త వైకల్య ల్తో ఉండే 

వ్య క్తుల్న గురిుంచింది.40 ప్ెజిల్్లో, ద నేషనల్ జస్టసి్ కౌన్నస ల్ జువ్నైల్ నేర వ్య వ్సలా 

ఉని వ్రితో సహా, వైకల్య తతో ఉండే ఖైదీల్న సమీక్షించి, తిరిగి మ్యలాయ ంకనం చేస్ట, విడ్దల్ 

చేయాల్న్న స్టఫారస్న జారీ చేస్టంది.41  

 

్ సి్  మరియు భాగసాా ములు తీసుకోగల్ కొని్న  కీల్క చరయ లు ఏమిటి? 

▪ వైకల్య తతో ఉండే వ్య క్తుల్తో స్హా ఖైదీల్ స్మ్యహంలో ప్రమాదం ఎక్తు వ్గ్య ఉండేవ్రిన్న 

విడుదల్ చేయడం దా్వ రా జైలు జనాభాన్న తగ గంచడం, ముందసుుగ్య విడుదల్ మరియు 

ప్పబేషన్స్క అప్ల  ిచేయడం మరియు ప్పీ ప్ట్యల్ డిటెనిన్స్న్న తగ గంచడం, రబ్లకో లేదా ప్రపైవే  

సరాీ స్ ప్పవైడర్్ల్ దాా ర్గ ఫాయ మిలీ మరియు/లేదా సంప్రదాయ్యతర నె ్వ్ర్ు ్లు మరియు 

ఫండింగ్ సపోరింిగ్ సరాీ స్పస్్ దాా ర్గ కమ్యయ న్నటీల సకాల్ంల మదదత ఇచేు లా చూడాల్. 

▪ వైకల్య తతో ఉండే ఖైదీల్న గురిుంచడం, వ్రు సపోర్,ి ఫుడ్, వ్టర్ మరియు శాన్నటేషన్న్న 

యాక్సస స్ చేస్క్తనేలా చూడటం;ఐసోలేషన మరియు భౌతిక దూరం చరయ లు అపెల  ోచేయడం, 

రక్షణాతా క రరికర్గని్న  అవ్సర్గన్నకి తగటిా్లగ్య ఉరయోగించడం, మరియు పారిశుధయ  రరిస్టతాల్న 

మెరుగురరచడం దాా ర్గ న్నరోధక చరయ ల్ను అమలుచేయడం. 

 

వ్నరులు 

▪ WHO, జైళో్ల మరియు ఇతర డిటెనషన ప్రదేశాలో కొవిడ్-19 న్నరోధం మరియు న్నయంప్తణ 

▪ UN ఇంటర్ ఏజెనీస  ్సి్థండింగ్ కమిటీ, కొవిడ్-19: వ్రి సేా చఛ  న్నర్గకరించబడడ వ్య క్తుల్పై ఫోకస్ 

 

b. తగనహౌస్ంగ్ స్దుాయం ల్గన్న దవ్య ంగులు 
 

దివ్య ంగులు, మరిముఖ్య ంగ్య మ్మనస్టక మరియు మేధోరరమైన దివ్య ంగులు పేదజనాభాలో 

ఎక్తు వ్గ్య ఉంటారు. వైకల్య తతో ఉండే న్నర్గప్రయలు, అతయ వ్సర షెల్రి్్లు, సంప్రదాయ్యతర 

స్పటిల్్మెం ్్లో జీవించేవ్రు, జనసమా రమాైన జీవ్న రరిస్టతాలు, నీరు మరియు పారిశుధయ  

సదుపాయాల్న పందలేకపోవ్డం, వ్రికి గతంల నంచి ఉని  వైదయ  రరిస్టతాల్ కారణంగ్య కొవిడ్-

19 సంప్కమించే అవ్కాశాలు ఎక్తు వ్గ్య ఉంటాయి. 

 

కొవిడ్-19 అతయ వ్సర రరిస్టతాి వ్ల్ ోవైకల్య తతో ఉండే వ్రితో సహా న్నర్గప్రయులైన వ్య క్తులు, షెల్రి్ 

మరియు మదదత కోరడం, అలానే అతయ వ్సర షెల్రి్్లు జనసమా రంాగ్య మరియు వైరస్ వ్య పిు 

చేసేవ్టిగ్య మ్మరేు శాయి. వ్రీ జీవిత ఏర్గప టో్ల కారణంగ్య స్థమ్మజిక దూరం పాటించలేన్న వ్య క్తులు 

కూడా దురబ ర ్స్టతాిల ఉంటారు. 

 

http://www.ohchr.org/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/coronavirus-disease-covid-19-outbreak-technical-guidance-europe/prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
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కొన్ని  మంచి రదధతులు ఏమిటి? 

▪ యునైటెడ్ ్ స్ి  ఆఫ్ అమరికాలో, కమ్యయ న్నకషన్ల వైకల్య త కోణాన్ని  జోడించే న్నరిషి ి

మ్మరదారశ కాలు న్నర్గప్రయుల్ ప్రతిసప ందన అమలు చేయబడింది. 

▪ చిలీలో, న్నర్గప్రయులైన వ్రికి వీధులోనే వైదయ  సైవ్లు అందించేందుక్త తన న్నమగి తన 

ప్రభుతా ం ప్రకటించింది. 

▪ అరెంీటీనాల, అధిక వైదయ  స్థయం అవ్సరం లేక్తండా స్థమ్మజిక దూరం పాటించాల్స న 

అవ్సరం ఉని వ్రికి ఎమరెనీీస  షెల్డర్ అందించడాన్నకి ఒక పెదద ఫెస్టల్టీల స్మ్మరు 1,000 

బెడ్్లు ఏర్గప ట్ల చేయబడాడయి. 

్ సి్  మరియు భాగసాా ములు తీసుకోగల్ కొని్న  కీల్క చరయ లు ఏమిటి? 

▪ వైకయ ల్తతో ఉండే న్నరాప్రయులైన వ్య క్తుల్ను హంద్వగ్య మరియు గౌరవ్ంగ్య చూేలా 

చూడాలి, మొదటి ప్రతిసప ందక్తలు హంస్థతా క రరిస్టతాల్న రరిహరించే కమ్యయ న్నకషన్పై 

ట్రైన్నంగ్ మరియు మారగదరశ నం పందుతారు. 

▪ స్ంప్రద్వయ్యతర ఆవ్సాల్ను బల్వ్ంతంగ్య తరలించడం రరిహరించండి, ఎందుకంటే 

ఇది వైరస్ వ్య పిున్న వేగవ్ంతం చేస్ుంది. వైకల్య తతో ఉండే న్నర్గప్రయులైన వ్య క్తులు ఎకు డ ఉంటే 

అకు డ చికితస  అందించాల్ మరియు ల్భ్య మయితే స్రక్షితమైన యాక్సస సబుల్ షెల్రి్ 

అందించాల్. 

▪ తగిన శాన్నపజేషన మరియు సరైన జీవ్న రరిస్టతాల్తో అద్దద న్నవ్స్థలు, హోటల్స , కానఫ రెనస  

స్పంటర్్లు మరియు ్సేడిియంల్తో సహా స్మాజం దూరం అందంచే విభిని  షెల్ిర 

ఆరిన్స్ల్ను అనా్వ ష్టంచాలి. 

▪ నీరు మరియు పారిశుధయ ం ల్భ్య ం అయ్యయ లా ధృవీకరించడాన్నకి నీరు, సబుబ , స్టంక్ల్తో సహా 

వీధులిో ారిశుధయ  ేవ్లు అందంచాలి. 

 

వ్నరులు 

▪ తగిన హౌస్టంగ్, కొవిడ్-19తో ఉని  వ్య క్తుల్ హక్తు ల్పై యుఎన స్పప షల్ రిపోరరి్ మ్మరదారశ నం: 

న్నర్గప్రయులుగ్య జీవిస్ుని వ్రి కొరక్త సంరక్షణ 

▪ తగిన హౌస్టంగ్, కొవిడ్-19తో ఉని  వ్య క్తుల్ హక్తు ల్పై యుఎన స్పప షల్ రిపోరరి్ మ్మరదారశ నం: 

సంప్రదాయ్యతర స్పటిల్్మెం ్్లోన్న న్నవ్స్టతల్న సంరక్షించడం 
 

వ్నరులు- సాధారణం 
 

▪ CRPD కమిటీ మరియు వైకల్య త మరియు యాక్సస సబల్టీపై యుఎన స్పప్కటరీ జనరల్ ప్రతేయ క 

దూర, జాయిం  ్సే ి్మెం : వైకల్య తలు మరియు కొవిడ్-19 ఉని  వ్య క్తులు  

▪ అంతరీ్గతీయ వైకల్య త అల్యనస , కొవిడ్-19 మరియు వైకల్య త చల్నం 

▪ అంతరీ్గతీయ వైకల్య త మరియు డెవ్ల్ ్మెం  కనాస రియిం: వైకల్య త చేకూరుప  మరియు 

కొవిడ్-19 యొకు  వ్నరుల్ రీపజిటరీ 

▪ ILO, ఎవ్రిన్న విడిచిపెటరి్గదు, ఇప్పప డ్ కాదు, ఎరప టికీ కాదు: కొవిడ్-19 ప్రతిసప ందనల వైకల్య త 

ఉని  వ్య క్తులు  

▪ సైకోసోషల్ వైకల్య తతో ఉని  వ్య క్తుల్ ప్పాంతీయ మరియు అంతరీ్గతీయ ఆరనాైజేషన్లు, 

కొవిడ్19 మరియు ్సే ి్మం  మరియు సైకోసోషల్ వైకల్య తపై వ్య క్తుల్తో స్టఫారస్ల్పై 

్సే ి్మెం  
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▪ కొవిడ్-19 ప్రతిసప ందనల దురబ ల్ సమ్యహాల్న విడిచిపెటలిేదన్న ధృవీకరించడాన్నకి UN 

రన్నచేయడం 

▪ UN ESCAP: వైకల్య త హక్తు లు ధృవీకరించడం మరియు కొవిడ్-19క్త ప్రతిసప ందనల చేరు డం 

▪ UN ఇంటర్ ఏజెనీస  ్సి్థండింగ్ కమిటీ, కొవిడ్-19: వ్రి సేా చఛ  న్నర్గకరించబడడ వ్య క్తుల్పై ఫోకస్ 

▪ కొవిడ్-19 విరతుక్త UNPRPD, ILO మరియు ఇతరులు, వైకల్య త చేకూరుప  స్థమ్మజిక సంరక్షణ 

ప్రతిసప ందన 

▪ UN ప్రతేయ క న్నవేదికలు మరియు సా తంప్త న్నప్పణులు, కొవిడ్-19తో ఎలాంటి మినహాయింప్పలు 

లేవు: “ప్రతిఒకు రికి ప్పాణాలు కాపాడే ఇంటరెా నషన్లు అవ్సరం”  

▪ వైకల్య తలు, కొవిడ్-19తో ఉని  వ్య క్తుల్ హక్తు ల్పై యుఎన స్పప షల్ రిపోర్:ి వైకల్య తల్తో ఉని  

వ్య క్తుల్న ఎవ్రు సంరక్షిస్ునిా రు? 

▪ UNFPA, వైకల్య తల్తో ఉండే మహళ్లు మరియు యువ్క్తలో ల్ంగ్యధారిత హంసన 

రరిషు రించడం, లైంగిక మరియు ప్పనరరుతప తిు ఆరోగయ ం మరియు హక్తు ల్క్త హక్తు ల్ ఆధారిత 

మరియు ల్ంగ ప్రతిసప ందనాతా క సేవ్ల్న అందించడాన్నకి మ్మరదారశ కాలు 

▪ యున్నస్పఫ్, కొవిడ్-19: వైకల్య తలు ఉని  పిల్లోు మరియు వ్యోజనల్ కొరక్త రరిగణనలు 

▪ కొవిడ్-19 ప్రబల్న సమయంల WHO, వైకల్య తల్ రరిగణనలు 

▪ WHO నేరథయ ంల దీరఘకాల్క సంరక్షణ సదుపాయాల్ కొరక్త సంప్కామయ త న్నరోధం మరియు 

న్నయంప్తణ మ్మరదారశ కం, 21 మ్మరిు  2020 
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